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ELÖsz6 

A 'fll'udomán:vos l!üszaki Bih liográf iák" e. kiadván;vsoro
zatunk 20. kötete a városfelujitás egyik fontoa részletkér
désével, a lak6töah=rekoMtrtl.kci6val :foglalkoz6 1!J~a.kirodal

mat tekinti át. 

A II. világháboru hatalmas károkat okozott a. la'l!:ásállo
mán,yban p e~k hel;vNlállitása volt af\ els6 békeénk legfObb 
feladata. A követk~~5 id6aza.kb~ a. me~viség1 lakáeh~ 
e~yh1tése lett a. legsürgetObb tennivaló, s ez els5sorban a 
hatalmas lakótelepek épitésében valósult meg. Napjainkban
s nemo sak ~aror8zágon. de Európa más országaiban is - a 

fizikailag és erkölcsileg egyaránt elavult meglév6 lakásál
lom~y felujitt8a a lakáspolitika kiemelt célkitüf\ése. A té
ma igen összetett, a döntés~k gaZdasági, épitészeti-esztéti
kai és müszaki szempontok egyidejü mérlegelését követelik 
meg. 

Szakirodalmi összeállitásunkkal ehhez szeretnénk segit= 
séget nyu.j tani. 

Budapestr 19860 január 
lir.Lebovits Im:re 
könyvtárigazgató 
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BEVEZE'!'Ö 

A "Lakót ömb-rekonliltr12lre ió li 00 Mllotált bibliográ:fia 
az elavult városi lakásállomány felujitá8ának terve~ai kér
déseivel foglalkozik. A lakóépületek felujitáaa akkor a leg
hatéko~yabb, ha nagyobb összefüggő városrészeket egyidejűleg 
ujitanak fel. Á nemzetközi tapasztalatok szerint a tervezés 
célazerü, legkisebb egysége nem az egyes lak6épűlet, hanem 
= a komplexit'ás biztositása érdekében - a tömb 9 elliért e186-

sorban a vároai lak6tömbök rekonstrukciójával foglalkozó 
irodal!!lat gyűjtöttűk össze. Mivel azonban a nagyobb város
részek vagy csupán egyes épületek felujitásával foglalkozó 
8zakirodalom is tanulságos lehete, ilyen témákkal foglalkozó 
dokumentumokat is vettünk fel a bibliográfiába. A tételek 
zöme folyóirateikk~ amelyek gyűjtésekor az utolsó 5 év ter
méaéből válogattunk. A könyvek esetében hosszabb s kb, 10 é
ves időszakra tekintetttink visaza. 

A bibliográfia anyagának összeállitásakor nem állitot
tunk ~yelvi korlátokatt de elsősorban az e12rópai t sőt közép
európai szakirodalmat kerestük. Á történelmi. kulturális. 
földrajzi és éghajlati adott ság oknak , valamint a lakosság 
életformájának és igén:veinek a hason16sága miatt tanulságo
sabb 8~ál!iunkra a közeli országok város- és épűletfelujitási 
elveinek és gyakorlatának a megismerése, mint más fÖldrésze= 
ké. 

Az idegen nyelvű foly6ira:tcikkek címeit nem 8z6 szerint 
forditottuk. A magyar nilliek néha rövidebbek, néha bővebbek 
az eredeti eimnél, de mindig a cikk fó mond&i.iva16jára utal
nak. A foly6iratcikkek leirásában megadjuk az ábrák számát, 



mert épitészeti téaálmál ez mindig fo:atos informáe:i.ó. A. bib

liográfiai leirá~t mi:ade:a esetben annotáció követi, amely a 
pllblikáció aulypo:ati kérdésére hivja fel El figyelmet. 

A lak6tö!ilb=rekonstr~kció témája ige:a Ö8s~etett~ poli ti
k2i~ vár~8épité8S®ti, épités~ti9 ga~dasági, szervezési mti

szaki - eze:a belűl 8zerkezettervezési és kivitelezési =, 
szociol6giai, pSbichológiai és esztétikai problémákat egy
aránt felvet, A tételek öS8zeválogatásskor elsősorban arra 
ksrestÜl1k választ $ elégithet 6k ki s lská88l!!.1 é s a 
közvetle:a lskókörnyezettel szemben támasztott sőt hol
:aspi igén:rek, tehát f'őképp .magllkna.k!il lskásomak és 30 töm
bök belző udvarainak a rekonstrukciójával foglalko~6 1rodal
~t gyüjtöttük. A. kapcsolódó té§ákból - pl. s~erkezetek fal
ujitása, technológiai fejlesztés atb. - csak iselitólil vet
tünk fel egy=egy tét~lt. 

A Y:libliográ.fia haamálatát a tartalom;jeg:vi!léken tul 
tárgymutató, folyóiratmutató és földraj~i mutató kö:anyiti 
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A LAK6TÖe-RElIDNSTRUKCIÓK TERVEZÉSÉliEK N:ÉH.ÁNY KÉRDÉSE 

A SZAKIRODALOlit '.l'~BE!f 

Hie16tt neki látnánk a tanulmány eimében megjelölt fel
adat unknak, elkerülhetetlenül szükséges néhány fogalom tisz= 
támása, A városépitésnek ezen a területén ugyanis sem a gya
korlatban, sem az irodalomban nem egységes a szóhasználat, s 
nem ismert általánosan az egyes fogalmak egymáshoz val6 vi
szonya sem, amelvet a következő táblázat világit meg. lA 
táblázatot Maróthy Győz6:.Területi rehabilitáci6 a városépi
tésben Oe cikkéból vettük át, a VároBépités 1982. 5. El Z á.!ll á
bólol 

r--~---,:-----::---! - - - - - - - - - - - - - --

. 
:> 

S most tekintsük át röviden az egyes fogalmak jelenté
sét, amelyről bővebben olvaahatunk a Vároaépitéa e. folY6= 



irat egy másik cikkében is /85. tétel/. 

A vároaépitée fogalma egyaránt jelenti a fejlea~tés /be
ruházás/ é a az üzeae Hetés /fen.ntartáe/ funkcióit. A vá:rosé
pitési tevéke~ység részte~iletei egymással kölca5nhatásben 
állnak, külön-külön és egyidejtileg is jelen lehetnek, 

As uj épités korábban ne§ beépitett területen való épi
tést jelent. egyértelmüen fejlesztési tevékenység. 

A megszüntetés /megaztlnéa/ bontás vagy fizikai avu-
lás miatti megsztinéseket jelent. ha az érintett területen 
nem jön létre uj beépités. 

A fenntartás bármely területfelhasználási kateg6riában 
a beépités jellegének megór~sére irányulÓ tevéke~ység, ami 
nem zárja ki egyes €pitmények bontáaáts ujjáépitését stb •. 

A megqjitás /felujitás/ az idében változó társadalmi 
8zükaégletek kielégitése érdekében a város /városrész. tömo
csoportj térbeli-müazaki feltételrendszerének átalakitása, 
korszerüaitése, a fizikai és erkölcsi elhasznál6dás követke~
méLJ,j7einek megszüntetése. /Az erkölcsi elhasználódás, kopás 
vagy avulás fogalma alatt a'változ6 igények kielégitettségi 
szintjének csökkenését értjük./ 

Ezen belüli részfogalmak a következők: 

A renováci6 folyamatos átépülést jelent, amelynek so
rán nem változik az adott tel"Ületfelhei!lználás jellege. de a 
beépités intenzitáaa növekszik • 

. ~ rekonstrukci6 elsősorban a város erkölcsi kopás ának 
felszámolására irányu16 müvelet. 

A rehabilitáci6 elsősorban a város fizikai kopásának 
felszámolására irányul, olyan megujitási /felujitási/ tevé
kenység, amely több~yire központi fekvésü, magaa fizikai
-erkölcsi értékü épületállománnyal rendelkező városrészek 
korezerüsitését.'a lakás- és életkörülmények javitása érde-

5 



5 

kében az épületek felujitáaát és a területfelhaeználás funk
cionális gazdagitását tüsi célul. 

A rehabilitáció alá két to~bbi fogalo~ tartozikg 

Á ~oTganizáeió eOTán a területi alapfunkeió ne~ wálto= 
zik~ legfeljebb a s~ük~bb lakókörnyezetet kiszolgáló inté~= 
ményekkel és he l bővül /pl. háZkezelőség, 
paTkolók létl!'H~itéSi<!J, emeletráépités, tetótérbeépitée stb./. 

A Tewitalizáció a rehabilitáoiónak o~an spe~iális eSé= 
te g amely mtlwelet során régebben megvolt, elhalt funkciót é= 
lesztenek fel. 

Látható, hogy ez egwea fogalmak közötti hetéT nem éles. 
e gyakorl~ban az egyes tewékenységek. müweletek átfedik egy
mást. 

Á lakótömbök felujitáea általában egvszerre jelenti az 
erkölcsi és fizikai kopás felszámolását, tehát egv8~~rre wan 
sz6 rekonstrukcióTól és rehabilitációról. Mivel a gyakorlat 
inkább a tömbrekonstrukció kifejezést has~álja, mi is ehhe~ 

alkalmazkodunk. 

Á városfelujitás nem3etközi he~vzete 

A városfelnjitáa korunk speciális problémája. A wáresi 
lakóterületek és lak6épületek rekonstrukci6ja-rehabilitáció= 
ja nemcsak hazánkban, hanem Enr6pa szinte minden orözágMe.l! 
- sőt az Európán kivüli fejlett ipari világban is - előtér

be került az utóbbi évtizedben. 

Európa negyvárosainak több8égé~e jelle~zők EI. középkori 
városmagot körülölelő lakónegyede k , amelyek a mult száz~d 
utols6 harmadában és a századforduló környékén a vidékről EI. 

városba áram16 tömegeknek biztositottak szállást. Ezek a 18.
kóépületek általában 4-5 szintesek, szük utcákról :n.vil.nak, 



e még 6zükebb belső udvarokat ölelnek körül. Az utcai oldal 
lakásai általában igé~yesebbekp a kor adott szinvonalának 
megfelelően komfortosak p de az oldalsó és hátulsó épület= 
szárnyak többnyire ftiggőfolyoaóról megkö zel it he t ő, sötét, 
levegőtlen lakásai szinte kivétel nélkül komfort nél~iliek. 
a több lakást kiszolgáló WC=k a lépc~Őházb6l nyilnak, 

Ezek a lakóházak már a két világháboru között is el
avultnak minősültek, s lérfvegében elkerülte őket a második 
világháborut követő fejlődés is. A 70-es évekre olyan éles 
lett az ellentét a korszerü uj lakások és az egyre rosszabb 
állapotba kerülő régi iakások szinvonala között, hogv fta

laa~thatatlan feladattá vált az utóbbiak felujitása. 

Ehhez a gondolathoz azonban csak kerülő ut OD. jutottak 
el a legtöbb ors3ágban; a két világháboru között, de még 
1945 után is sokáig uralkodó volt az a nézet, amely szerint 
a régi, egészségtelen lakótömbökkel nem lehet semmit kezde= 

s csak teljes lebontásukkal és uj épületek emelésével 
oldható meg az elavult városrészek problémája. Az évek so
rán azonban uj szempontok kerültek előtérbe, és ma a megol~ 
dást egyre inkább a lakóterületek és -tömbök r~konstrukció
jában látjuk. A városfelujitás terén nem beszélhetünk egy
séges nemzetközi gyakorlatról, az egyes országokban a helyi 
adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően eltérő megoldá
sokkal találkozhatunk /91. tétel/o 

A szemléletváltozást előidéző okok közül a gazdasági 
szempontok talán nem is a legfontosabbak, hiszen a feluji
tás néha költségesebb a "bontás - uj épités" alte rna:tiv á.
jánál. Lénvegesebbek ennél azok a tudati szempontok, ame
lyek az utóbbi években kerültek előtérbe. A városfelujitás 
ugyanis mindig felvet szociológiai és kulturális=esztéti
kai kérdéseket is, amelyekre a rekonstrukció elfogadhatóbb 
választ ad, mint a teljes bontással együtt járó uj épités. 

7 
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Szociológiai gondok a városfelujitásban 

Az elavult városrészek lakosságának kor szerinti Bssse
tétele eltér a népeseégre jellemző átlagtól. Az alacsony ko~ 
fortu lakások bérlői és tulajdonosai tulavomó többségükbe~ 
idős emberek. Ez a t~ny két probléaakört is hoz fii9gával. Az 
ewberek általában ragaszkodnak a megszokott környez@tükhö~, 
a kÖT.a~ezet azót itt most igen tág értelemben használjuk; 
beleért jük a megszokott lakást j6 és' rossz adotteágaival e
gyetemben, Ei baráti és ismerősi kört, de az adott közlekedé
si, kere8~delmi és egészségügyi feltételeket is, Ez a ra
gaszkodás fietal korban kS megvan, de idősebb korban fokoz6-
dik, s €Hlnek nemcsak érzelmi, de a1apvetóen fontoe gyakorla
ti okai is vannak. AZ,öreg, esetleg beteg lakók felügyelete~ 
gondozása, ápolása az adott lakhelytikön megoldott, a ké~v~ 
szerü elköltözéssel létezésük alapvető feltétele inek bizto
sitása kerül veszélybe. Idős emberek nehezebben létesitenek 
uj kapcsolatokat. életük ujjászervezéae nagyobb, esetleg 
megoldhatatlan gondot jelent. A régi vároenegyedek elbontá
sával emberek százai-ezrei kerülnének szembe ilyen problé~
vál. Ugyanez a probléma jelantkezik természetesen akkor is, 
ha rekonstrnkcióra kerül sor, és a lakóknak ki kell költöz. 
niük lakásaikból a kivitelezés idejére, ez azonban a dolog 
átmeneti jellege miatt ~vésbé s~lyos. Mindenesetre a re
konstrukció elókészitése során igen fontos, hogv feltárják 
az érintett lakosság szociális helyzetét, és szükség esetén 
egyéni intézkedéseket hozzanak a problémák megoldására. 

Az általános lakáshiány miatt nálunk jelenleg a lakott 
épületek felujitása jellemző. Az NDK-ban és ~sehszlovákiá
ban kivitelezett tömbrekonst~ukci6k során szintén tapasz
taltlmk olyan törekvéseket, hogy az átépité seket a lakók 
kiköltöztetése nélkül oldják meg. Ez különösen jó szervezést 
követel meg a kivitelezótól, a lakók számára pedig más jel
legű nehézségeket jelent. 



A. ii!l!;;ooiológ:U.i körébf:!l tartollló problé!!18 az ii3 p hogy a~ el
avult vároi3réi3~akre a lakosság alöregedéaén tul a lakoa~ág 
elvándorlása iB jelle~ő. ~deburg egyik városrés~ének 18-

kosszáma a ~konstrukci6 előtti 10 év alatt kb. a feléN 

caőkkent. jfel!! IfJgy k'.2.lf'öldi eikk ~ámol be arról& hog'f a!!! d-

avult lakótöili!b5k 38~bb lakásei üresen k:U.idhiil;-

tatlanok. INálunk e", neili! fONlt.l előg 12inca o1;ran roSH!:J§ le-

ká@ D 12e vel!méne k has~á18 t-
is lehet6!!léget 

i ee~kö~ökkal csökkantaék a i3~ociális 

hogy 

az adott vároi3rés~ 

kielégité~N 

iB!l54t megindul a v!ÍrOE>on belüli né~sl!légáramlál!l9 

de !!!CllIt ellenkező ir~vbaG Ezg@l kialakulhat !!!~ átlago~k 

ö8s~tétel, eili!ely a korábbitól eltérő 
im'raetrt::.ktlll"át igényel, il. tervezói!:n@k ezt előre f:l.g:vele!!!oe 
kall vem:titik,. ~obb egyaégak IIde tob'!} lak6töllllbl Nkonst= . 
rUkc:!.ója során nem a ió előtti, htm®m El. várh~t6 

igényei!:n~k megfelel~ kell a kö~1nté~mények há-
16~~tát Ipl. óvodákat, bölc~ődéket etb.l. A~ uj k~$inté~mé
ny~k elhelyezésére válto~atoB ~goldá~okat.találunk a s~ak
irodalollllb'!!lh Leggyakrabbu. a f"Óldslilinti lakások 

tésEÍvel nyernek helyet számukra9 néha a tö~bök ®~egy fog
hijának beépit@a0 nyujt lehetó~éget ~~ infr~trukture fej= 

le tlilllitésMe z. 

ÁZ épi"t@tt környe~et éi! az életmód kÖl!\ötti kBloeönlu!.
táa szintén ~zocio16giai ~tetások ~irgye 117~. tétell. A 

rekonstrukoió 80rta !!! környe~t változáaáwal !!\lás életfelté= 
telek jönaek létre, @z~k esonban nem lehetnek. rosszabbak a 
korábbiaknál. A ~jobb = rosa~abb~ minősité@ nemcsak ~ élet
minőség tárgyi feltételeire vonatkozik, hiszen az épölet
±'elujitá@ fó oélja éppen ~k a ;j~vitáel!!!, hmem ol;re b= 
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véabé konkrétan megtogalm~ató követelmények kielégitésé~ 
is. mint pl. az otthonosság érzése, a lakókö~~ezet ÖSS~~= 
téveazthetetlensége és a vele val6 azonosulás lehetősége, 
vagy a kapesolatte~mtési lehetőségek biztoaitáaa. Az NDK= 
ban végzett kutatások 
félközö9ségi és kÖzöl!lségi szabad terek mil:ven 
te~mt lehet 
tartott életm6d 

A felujitások tár8a.dalm~ 8ikeT~ fokoEhat6 
az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával, illetve a 
döntésekbe való ben70náeával mind az előkéazitésc, mind a ki
vitelezés idő8zakába~. A lakosság aktiv T~szvételének mód
jait és előnyeit főképp a nyugati szakirodalom tárgya,lja, 

Kult urál is=€sztétikai szemDontok a városfel uj itásosn 

Épületállomá!1yunk nemcsak gazdasági értelemben érték, 
hanem a~ emberi kultura fejlódéeének dokumentuma ig, A vá
rosok alaprajza~ belső azerkezete~ a tájjal való kapcsola= 
ta, az idők során kialakult képe szoros összefüggésben van 
a szellemi=kulturális fejlődéssel, ennek a történelmi örök
ségnek a megőrzése és továbbadása minden generációnak köte
lessége. A városfelujitás nem a XIX. századi vag:v korábbi 
város ujbóli felépitését jelenti, hanem a város rekonstruk
cióját a mai, modern szempontok szerint, amelyek között 
azonban fontos helven áll az épitészeti-történelmi folyto
nosság biztositása, a város identitáaának megőrzése, 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden épület 
megőrzésre, felujitásra érdemes. ! bontások és rekonst~uk
eiók felelősségteljes - és sokszor nagyon nehéz = döntések 
sorát igé~vlik, ! müszaki ismérvek alapján felm~rhető gaz
daságosság ugya~is csak egy szempont, amelyben az épület 
vagy épületegyüttes épitészeti értéke nincs beD-ü8. Ennek 



az épitészeti értéknek a megállapitására, ill. figvelembevé
telére tesz javaslatot az Épitésügvi Szemle egyik cikke /29. 
tétel/. Az épitészetileg egyértelMÜen értéktelen és egyértel
müen értékes fplc müemlék. mtiemlék-jel1egü/ épületek kijelö
lése nem okoz különösebb gondot a szakembernek, de az egyik 
csoportba sem tarto36 épületek épitészeti értékének meghatá
rozása már fontomlak látszik a felujitásra való érdemesség 
eldöntésénél. Ea indokolt a felujitás; akkor 
nincs jelentősége az épitésze-ti érték figyelembevételének. 
ha azonban a felujitás gazdaságilag nem indokolt, ill. ha= 
táreset. akkor kel1 9 hogy a bontásb6l ó 

értékekból~ plusz a felujitás beosült költaégéből milyen uj 

épitéBzeti érték hozható létra ugy, hogy az adott fuukciót 
a felujitott é azonos szinvonalon legyen képes szol-
gálni, Hs. az ig'1 lét:reho~hat6 épitéazeti érték nagyobb,. ak
kor nem jön szóba a itás. ellenkező esetb@n pedig a fel
ujitás mellett kell dönteni, A két megoldás épitészeti érté-~ 
keit természetesen nem abszolut értelemban, hanem egymáshoz 
képest kell meghatározni, 

A falv_jitás:ri!!. va16 ismérveinek meghatározá-
sa llemcElak ~a:rorazágon jelent gondot, máe országokban, 
pl, Ausztriában és az NSZK-ban is foglalkoznak a kutat6k ez
zel lEl. kérdéssel/pl. 6, 67, 165. tétel/o 

Szervezési. müszaki, pénZügyi kérdések 

A vároafelujitáa = s ezen belül a tömbrekonstrukci6 -
igea összetett tevékenység, amely megfelelően felkészült és 
döntésképes azervező-irányitó testületet igényel. Ahhoz a
zonban, hogy egy ir~yit6 testület valóban j6 döntéseket 
hozzon, sok előfeltétel teljesitése 'szükséges~ Tiaztázan
dék városépitészeti célok, pénzügyi és műszaki lehetöségek, 
müazaki-fejlesztési célok. gazdasági, esztétikai és tár~a-
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da~i érté~k. é~ e~ek együttes figyelembeYételének módja. A 
n~mzetkö~i azakirodaloa bőséges tapesztalatokról s&ámol b@o 

E~ek átfogó kiértékelése nea oélja a t~ulm~nknak. a 

tárgymutató azonban aegtalálhatók az egyes rész= 
letkérdésekkel foglalko~ó dok~entumok. A következ6kban e1ső= 

i 

:1.= 

tá~ miut már emlit@ttiik = fJg;j=-egy ösa~függő lakótöm'b ~=> 
va16sithat6 meg a 

Á lakótö~b reko~trukciójának terqe~áaénél reg 11:",,11 

a tö§bnek a város~~erk~~tben betöltött ég 

Az el!liéleti 
:aOBitMt6 

a l@i:!.@tólliégek g"U,I!~fu(!!!~:en'g ae tlg;f1im0ll1t @, 

ják a ne~etközi 

t@rületen 
uj it á [!j i!!!'I"Áli'!:'IlA. 

térő. egyé:ai 
alakulhat a lak~~~ám i~g az 
pál.7~ni &? 

~át irányo~ták elS. 
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D€l lül g 

~égügyi 

tö~bb~n fi€l~ kivánato~ vagy 

nagvlakások is kielek! 
kedve~6eu befolyá~olja 

ap.~n,2r'Ktiai ögszetét~lét, Ennek a tervezési 

több k:t= 
adhatatlan lakás áll üresen, tehát a lakás~~~ e8ök~né8e 
~iatti végleg®B elköltö~s keve~@bb lakót éT~t, vala~iat a= 
hol tul kicsi lakások ko~orto8itá8a nea oldható meg a 8a= 
ját területükön belül, Itt 

kidolgozott 
akadályokba ütkö~ik a aiis$aki vagV gaZdaságossági 

adottságok aiatt. Több országbaa fplc lTanoiaor8zágb~9 a 
S~ovjetunióban/ vannak törekvések aTT2 p hogy önálló 

kidolgozásával és hatályba lépt€ltéBével 8€lgitsék 
a vár~§= és épiiletfelujitások tervezését, Hasonló magy~-

13 



Bo c. 

1. ábra 
Lakás korszerüsitéae a saját alapterületén 

A - eredeti alaprajz; B-C - uj, komfortositott 
alaprajz-változatok 

!Architektura eSR, Prága, 39.k. 1980. 10.sz. p, 441-447.! 



országi szándékokról olvashatunk a Szakipari Technika 1982. 
2. számában. 

2. ábra 
Négy komfort nélküli kislakás átépitése két nagyobb 

komfortos lakássá 
A = eredeti alaprajz. B - uj alaprajz 

/Architektura eSR, Prága, 39.k, 1980, IQ. sz. po 448=451./ 

A lakáealaprajz korszerüsitésének további lehetősége 
szerint az épülethez épitett toldalékban, tehát kiegészitő 
területen oldják meg a lakások komfort sz int jének növelését 
/3. ábra/o Ez a toldalék általában az udvari homlokzat elé 
kerül, és ez jó lehetőséget adhat a tömbbelsó építészeti 
mQuielenésének szinesítésére is. 
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E~COOSS """" Del RS«l~Sffi'''''. I 
T1~Ta4(,~~o.tT~""'<!JQI. 

;0 ábra 
Lakóépület földezintjének alaprajza 

! = eredetileg, B = a rekon~trukci6 után lépc~ő= 
h~tp ftirüőazobákat g elóazobákat éa konyhákat 

tartalma~ó toldalékokkal 
/!r~hitektur der DnR,Berlin g 29.k. 1980. 2.SE. p. 114=119@/ 

! felujitáa"ra kerülő elavult lakóházak tÖbbsége szűk 
belső udvart ölel körül. Ezt a terve~6k.annak idején afféle 
~gyártási hulladéknakre tekintették g amellyel 8Eemben semmi
féle e6ztéti~i igényt nem támasztottak. A belső udvaroknak 
azonban ujp értékesebb feladat jut a lak6tömb-rekonstrukei6 
során. limint ezt a következőkben látni fogjuk. 
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20 ~ ______________________ -J 

4. ábra 
Lakóépület rekonstrukciója toldalékkal 

l - eredeti alaprajz; 2 = uj alaprajz liftet 9 fürdőszobákat 

és erkélyeket tartalmazó toldalékkal. 3 - az utcai homlokzat; 
4 = az eredeti udvari homlokzat; 5 - az uj udvari homlokzat 

jWerk, BauenT Wohnen, Zürich, 35.k, 1981. 12,az. p.25=28.j 
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Ennek kapcsán az udvari homlok~t szerepe megnő, NfóN homlok
zattá válik. hiszen a zajos, szűk utca helyett a tágas, ottho
nos, parkositott tömbudvar felé t~kint. Az udvari homlok~t 
elé épitett toldalék kiegészülhet egy uj erkélyeorral is, i

lyen épitéazeti megoldást mutat a 4. ábra. 

lA. lakáaalaprajz korazer-'t.ieitése az esetek t.oöbségében a 
saját fürdőszoba és WC megépitését jelenti. a szoba-konyhás 
lakásokban az előszoba kialakitáea is feladat. lA. fürdőszooa

-WC egység elhelyezésére az épÜlet adottságainak megfelelően 
különböző megoldások lehetségesek. 1eválaszthat6 a fürdŐSZO
ba valamelyik korábbi hel"iségből, többnvir-€! a konyhából. az 
is gyakori megoldás, hogya w~m~át áldozzák fel a fürdószoba= 
-wc kialakitása érdekében. Az 5. ábra olyan korazerüsitést 
mutat, amely során az udvari homlokzathoz toldott toronvban 
alakitották ki a lakások !ürdóezobáit. 

lA. fürdőszoba-WC egység megépithető hagyományos m6don is, 
de egyre gyakrabban kerűl sor előregyártott fürdőszoba tér
ele~ek vagy szintén előregyártott épületgépészeti 8zerelé
falak alkalmazására. Fürdőszoba térelemeket már MagyaroTezá
gon is kifejlesztettek: a "Komfort" rendszerből, a "Panni", 
az "Éva" és a "Balaton" tipusokb61 már többszázat beépitettek 
lakáskorazerüsitések kapcsán. 
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5. ábra 
Fürdószoba-toron~ 

/Archite~tur der DDR. Berlin, 31.k. 1982. 12.63. p. 738-739./ 

A tömbudvarok kiala~itá8a 

A lak6tömb-rekonstrukció egyik legfontosabb - városépi
tészetileg is jelentős - lépése a tömbbalsők fellazítása, ki
tisztitása. /A német szakirodalom nagyon találóan az "Ent
kernung" = "kimagozáa" sz6t használja./ 

A kitisztitott tömbudvar un. félközösségi z6nává alakít
hat6, s ez igen jelentős a belső kerületekben, ahol nagyon 
kevés a szabad-, ill. zöldterület. A ~ömb Nbelvilágának" von
z6, esztétikus kialakitása már osak azért is jelent5s, mert 
ez a tér rendszerint tágasabb, nyugalmasabb és csendesebb a 
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megmaradó szük utcáüál, 8 e~által alka~a arra, hogy lakás= 
közeli lyként a tömb lakói. 

Valame~yi belso lebontása természetesen 
irreális követelmény lenne, az egyes ~dvarokat elválasztó ke= 
rité évtizedek 
raktárak ogosul 

Á bontás mértékének 
az ud.var használs.tában érdekeltek jogos 

delmi és szolgáltató létes! 
rBktáraití c.élBzeriibb az 

elhelyezni, hiszen a földszinti lakások általában fe it= 

lakások 
kön 

élőbb le8z~ A parkoeitott tömbudvarra néző~ 
zást kapó, egés földszinti lakások Bzcnban eélazerü~n 
átépithetók mo~~á8aérültek 
szor ~eg is teszik, 
belvárosi utcákon, 

sik té.rolás8 e~intén gond a azuQt 

tömbudvarok alatt föld 

alatti garázst. Ha a müszawi 
akár 

meg is emelhető~ Az tö~brekonBtrukció @o= 
rán mélygarázst épitettek az 

miatt az utcáéhoz 
udvar szint je, ahova rámpákon és 

KörültekintŐén mé lni kell éi me ly funke iók 

sz~mára biztosítanak helyet a Mivel a rekonst= 
rukció elsődleges célja a lak6kö~ezet j 

a legfontosabb az, hogy terület a különböző korosztá-
lyok pihenése~ kik~pceo16dáaa számára, Szükség van tehát ját= 
azótérre, = esetleg részben fedett _ sportterületre, csendes 

üldögé lé sre is alkalmas 
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nag§nálni minden lehetséges épitée~eti eszközt, az otthonoB= 
fokozható a tü",i'alak Ip parkositáa= 

sal=fá8itással~ az unalmas sík terep esetleges lépcsőz~sévels 
kerki butorozással. változatos burkolat ok lefektetésével. E= 
gyes belső jól t lebontáaával bi~to~ 

itható és létrehozható agy 
~N~~h~=S, de mégis tagolt tér~~nd8zer$ ame lehetóvé teszi 

6/a. ábra. 
Példa tömbudvar kialakítására 

/Architektur der DDR, Berlin, 33.k. 1984, 7,sz. p. 415-417./ 
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6/b. ábra 
Példa tömbudvar kia lak it á sára 

/Architektur der DDR. Berlin, 33.k. 1984. 7.sz. po 415-417./ 
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7. ábra 

Tömb~dvar kialakitása lakáaköseli p1hen~ely 
céljára 

/Arohitektura CSR, Prága, 39.k. 1980. 10.sz. p. 448-451./ 

UUCE 
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~fes udvarok me~yitásához. összekötéséhez. Az NDK-ban néhm 
korlátozott mértékű m tömbhelaők kitieztitása p a kézmüipar ál= 
tal t~~~etet caökkentik ugyan a lakók érdekében, 
de nem 8~tetik ~g feltétlenül az ilyen 

mellett éléeének 

fflaL'adéktalanul ellátni a laká,@= 
kÖ~..eli 9 ha. a töm'b miF1den kö~=> 

azaz az utca érintésG :aélkűl elérhilitó. Ha a tÖíll!b·~en 

több behlő l1i ez-által ea=eg:r külön ndvar- iB f!!~g= 

mar-ad p eilleb:it az épületek föld kialakitott 

a lakótömb=~kon8trukeió öa8~etett fela= 
= főképp épitéezeti-ter-velllési = részletét 

vonatkozó szakir-odalom átteki:a= 
lak6tö~b=~konBtr~kcióval elér-= 

ni kivánt célok haeonlók 8l!~rte a világon. a eélhollS vel!:-et.(5 \:1.= 
tak allSonban d té'l..9:l.@k pén~űg'yi és sü@u= 

F' 

ki vonatkozásban csak az e1= 
só lépéseket tettük lOOg,' e miv@l csak :Blldape8ten körülbelül 
450 különbö~ő adott~ág\:1. ~kon~trukei6ra vár6 ,ömö van, 

haamo& válas:!Iokat talál!l9-k ~á:!'$ or€líiHl= 
gok épitél!lillei a. nálunk ia felvetŐdő kérdéae'li:r-"'. 
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12. HIXISCH L.: Budapest "kritikus azerkezetei" = a függc'S
folyos6k felujitása. 
= ÉMGT, Bp. 26.k. 1984. 10. sz. p. 74-77, á.9 

AZ elavult többemeletas lakóházak rohamosan rom16 álla= 
potu fűggőfolyosói osak szervezett m6don, korszerü esz
közökkel-állithat6k helyre. AZ ÉVM 5eBZ. Célprogram 
Bizottságának egyik kiemelten kezelt kutatási-fejlesz
tési programja a fűggőfo~yos6k állagmegóvására, ill. 
helyreállitására irányul. A függőfolyos6k megerősité-

~j Itt adjuk meg azokat az eredetileg idegen l:lvelvü fo~v6= 
iratoikkeket, melyeket az ÉMGT magyar nvelvü tömöritvény 
formájában közreadott, mert ezek a publikáci6k az esetek 
tUlnyom6 többségében p6tolják az eredeti foly6iratoikket. 
melynek adatait természetesen közöljük. 
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13. Q-ngc~9 ~ - mv:rel:Ilg T., ~=1 i.oronyda~ 8~ wl

v!!l.r'okon végulld6 f~lujitál!ii m-nnkákbo$. 

= ~IG~, Bp. ~6.k. 1984. 9.8~o p. 10, tgl 
J9, @Nd@ii eikk l:u,l~s ~'tr'Qit@}PnW:! i DoNc~~= 

A ~ro~!!I.than gy~tott tOr'onydaruk nem állithetók f~l !!I. 
J.:'égi váI>o~gy"H:'l.ek ~illl: udv:araiban. 19!1lért fej le Ii'SlIltették 
k;. Lmli1'lgrádbM. a belll!Ut:atott kitlii he l,vigén,'fU tOI'OllYdarut. 

14. RElPH-KNIGE~. Lo: Az eredeti homlokzat megtartásával ké-
8~16 épületfel~jitások nahéllleégei. 
= JSHG!, Bp. 26.k. 1984. 7.lÍIlI5. p. 9-10. ág2 
.ts eredet i oikk megjelenési helye g Civil Engineer'itl€. 
London. 1984. 3.ss. p. 29-32. 

A lak6épületek rekonstrukoi6ja, valamint más oélu épüle
tek, llil.k6épület szúáre. való átépitél!le el!letén il!! eg:v;re 
né az igény a vEÍroskép-megőrl3és ér'dekében u eredeti hOl!!!

loksat megtartása iránt. Az állapot felmérése, a felu;ji
tás el6készitése, a bontás során jelentkező problémák 
megoldása, a régi és uj szerkezetek o~atlakoztatása és 

egyéb részletkérdések. 

15. KOCSI~ A.-né - lAYER So-né: Hagvománvos épületek korsze
rüsitésének és felujitáaának aktuális feladatai és meg
oldásai. 
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= ~MGT. Bp. 26.k. 1984. 7.sz. p. 66-68, tgl 

Á lfinisztertanács programja szerint a meglév6 lakásva
gyon megóvása az u3ak épitésével azonos fontossága fel
adat lett. Ez a feladat tartalmában és aüszakj,lag is 



sokféleképpen oldható meg. Ezekről ad képet a cikk, átte
kintve a felujitás jelenlegi gyakorlatában leginkább al
kalmazott szerkezeteket, termékeket, anyagokat. 

16. LIHDER, S.: SVéd épületrekonstrukciós eljárások. Többla
kásos lakóháztömbök felujitása egy ügyvezető szempontjá
ból. 
= ~MGT, Bp. 26.k. 1984. 6.sz. p. 11-14. á:4 
A cikk az 1984. április 10-11-én Budapesten megtartott 
Svéd-Magyar SZ-imp 6z iumon hangzott el, amelvet a Svéd t
pitéskutatási Tanács, a SVéd Exporttanács és az tv-~ ren
dezett. 

A 70-es évek eleje 6ta Stockholmban a régi. gyenge minó
ségü épületek korszerüsitése került előtérbe a bontás és 
uj épités helvett. A szerző egy lakásépitő vállalat al
kalmazottja és a lak6tömb-rekonstrukci6 kérdését a dön
téselókészités, a tervezés és a gazdaságosság szempont
jai szerint Vizsgálja. 

17. Lak6épületek felujitása Angliában és Sk6ciában. 
= ~MGT, Bp. 26.k. 1984. 5.sz. p. 16. 
Az eredeti cikk megjelenési helye: ERE News, Garston, 
1984. 61. sz. p. 8-1O~ 

Az épületkárok legnagyobb része nedvesedés, ezen belül 
páralacsap6dás következtében áll be. A négvszintes, ha
gyományos épités~6dbsn létesült lak6épület-csoport fel
ujitását egy megelőző felmérés alapján végezték el. Ja
vitották a hósz1getelést, központi fütést építettek be 
stb. Az egyes müszaki intézkedések eredményességét kiér
tékel ték. 



18. KÖRMÖCZr E. - KORÉH Z.: Hagyományos szerkezetü, többszin
tes épületek födémcseréje emelő eljárással. 
=ÉMGT, Bp. 26.k. 1984. 3.sz. p. 78-82, "á:5 

A hagyományos fÖdémcsere=techno16giák korlátainak felol
dását célozza az emelőeljáráaon alapu16 uj födémcaere= 
techno16gia, amellyel iparosithat6vá válik a födémbontás 
és =épités, leegvszerüsödik a belső anyagszállitás, s 
nincs szükség bontási és épitési állványzatra, valamint 
zsaluzatokra. 

19. ODSTRCIt, J.; Ujabb gépesitési eszközök a lakóépületek 
feluj itásához. 
=ÉMGT. Bp. 26.k. 19840 3.sz. po 49, á:l 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Pozemni Stavby, Prága, 
1983. ll. sz. p. 510-513. 

Csehszlovákiában komplex gépesitési rendszert dolgoztak 
ki a lak6épület-felujitási munkák anyagmozgatási müvele
teinek termel~keny és korszerü megoldására. Négy ujonnan 
kialakitott csörlószerkezet bemutatása. 

200 MÁRTON L.: Épületfelujitási-karbantartási munkák emelő
gépei. 
= ÉMGT, Bp. 26.k." 1984. 3.sz. p. 83-85, á:5 

Ktilföldi és belföldi ema1ógépek és mozg6állvánvok ismer
tetése. 

21. Lak6épületek felujitásának tervezése az NDK-ban. 
= ÉMGT, Bp. 26.k. 1984. 2.sz. p. 14-15. 
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Az eredeti cikk megjelenési helye: Batlzeitung, Berlin, 
1983. 10.sz. p. 506-509. 



Az elavult lakóépületek felujitásának három fontos rész
területe a tetőszerkezet és a homlokzat felujitása, va
lamint a vizesblokk beépitése. Az utóbbi célra négy le
hetőséget dolgoztak ki: belső fürdőszoba kialakitása. e
lőr~gyártott fürdőszoba-blokk elhelyezése. kamra átalaki
tása z~yfülkévé. ~fürdószoba-toro~v~ épitése az épü
lethez csatlakozva. 

22. FÁBIÁN IG~ Budapest VII •• Landler Jenó u. 32. 
= ~agyar Építőipar, Bp. 33.k. 1984. 1-2,8Z. p. 112-114, 
áz4 

A korszerüsi té si kisérletként végzett épületfeluj itáa 
célja a tömbreh~?ilitációhoz hasznos tapasztalatok szer
zése volt. A tervezés és kivitelezés szempontjai és vég
rehajtása. A szerkezetek felujitásához alkalmazott ter
mékek és szerkezetek. A területösszevonással megvalósi
tott lakásfelujitás során a szerkezeti és homlokzati kö
töttségek ellenére sikerült eleget tenni az OÉSZ elóirá
sainak. 

23. ESZENYI Á.g Szeged. Horváth Mihálv u. 9. lakóépület fö
démcse~és felujitása. 
= Magyar Épitőipar. Bp. 33.k. 1984. l-2. az. p. 115, á:2 

A századfordulón épült lakóház eredetileg 14 nagy laká
sában többszöri leválasztások és társbérletesitések ré
vén 40 lakásra alkalmatlan bérlemén;v jött létre. Á fel
ujitás során 24 teljes értékű 1-3.5 szobás lakást alaki
tottak ki. 

24. MOLNÁR J.-né: A fenntartási épités VII. ötéves tervi 
fóbb müszaki fejlesztési adatai. 
= Műszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1984. 3.sz. 
p. 3-6. 
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Az ÉTE egyik munkacsoportja tanulmr:mvt készitett a fer..n
tartási épités kutatás-fejlesztéséról, Kritikus szerke
zetek gyüjtónév alatt összegyüjtotte a fővárosi lakó
épületekre jellemző épületszerkezeti problémákatl alá
ducolt függófolyosók, aláducolt födémek, rossz állapotu 
kémények 9 tetők. komfort nélküli lakások stb. A ~= 
TECHNOLóGIA fogalma, szerepe, alkalmazási lehetősége. 

25. OS'l'EruIlJJm L. I Épületfenntartás Svédországban. 
= JUszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1984. 3.sz. p. 7-
10, á:5. t:2 

SVédországban az utóbbi években az uj épités volumene 
csökkent, a felujitásé pedig nőtt. Az épületfelujitáa 
hangsulyos részletkérdései: energiatakarékosság, a ter
vezés elókészitése, a tényleges épités szervezése. Ki
dolgozták a CAMP / Computer Aided Maintenance Planning/ 
rendszert, amelv ~yilvántartja az épületek mindazon pa
ramétereit, amelyeket a felujitáshoz figyelembe kell ven
ni, és meghatározza a pénzügyi kihatásokat is. 

26. IVÁN! J.: Bérlemény-~yilvántartó rendszer VT-20/A számi
tógépre. 
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= Küszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1984. 3.sz. 
p. 29-42, á:7, t:2 

A fóvárosban a FÜTI kapott megbizást a bérleménv-nyilvÁn
tartó programrendszer kidolgozására, amelv lehetrséget ad 
32 különböz0 szempont alapján a bérlemények összevetésé
re. Hasonló nYilvántartás valósult meg a megvékben is. A 
bérlemények állapotának nyilvántartása fontos segédesz
köz lehet a felujitások tervezésével és ütemezésével kap
csolatban hozand6 dÖlltéaekhez. 



27. KELEMEN 1.: Légi infrateleviziós vizsgálatok lehetőségei 
az energiatakarékos épületfelujitások tervezéséhez. 
= nrnszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1984. 2.sz. 
p. 40-42, á:2. b:5 

Á repülóról iP~rateleviziós ~~ráva1 készitett felvéte
lekb6l előállitható hótérkép klmutatja az elégtelea h6= 
szigetelésü háztetóket, s ezzel fontos segédeszközt je
lenthet az épületfelujitások tervezésekor a kiegészitő 
hőszigetelések mértékének eldöntéséhez. 

28. GYŐRE Zs., Rekonstrukciós feladatok, foghijbeépitések és 
egy példa. 
= Müszaki Tervezés, Bp. 1984. 5.sz. p. 10-11, á:4 

A rekonstrukciós feladatokon belül gyakran sor kerül e~T
egy háborua foghij beépitésére. A BVM-TIP szerkezeti 
rendszer kipróbálására négy foghijtelket választottak 
ki Budapest VI., VII" VIII. és IX. kerületében. A ta
pasztalatok szerint a BtM=TIP vázszerkezet alkalmas kü

lönböző adottságu foghijak lakóépülettel való beépitéaé
re, de a jelenlegitől eltérő uj homlokzati rendszert kell 
alkalmazni. Által~~os tervezési szempontok és az egyik 
megvalósu16 példa bemutatása. 

29. ORBÁN So: A városfelujitás szervezési kérdései. 
= Épitésügyi Szemle, Bp. 23.k. 1984. 8.az. p. 225-2300 

A váro sfe luj it·ás nagy terheket ró mind az országra, mind 
az érintett lakosságra, ezek egy része an:vagi. más része 
tudati, idegi, fizikai stb. jellegü. Ezek a terhek tuda
tos szervez6 tevékenységgel csökkenthet5k. A felujitáa 
szervez6 apparátus ának feladatai. Nemzetközi és hazai 
tapasztalatok a várósfelujitásban. Az épület-, ill. vá
rosfelujitás gazdaságossági kérdésének speoiális p:roblé-
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lémái, pl. az épitéa~ti értékek meghatározása és össze
vetése e gazdasági érdekekkel. 

30. Kerekasztal beszélgetés ez épületek re~bilitáoi6járól. 
= lSllGT, Bp. 25.k, 1983. ll.sz. Jlo 3-;. 
Az eredeti cikk megjelenési hel~e: Architectural Record, 

Az amerikai fol~óirat kerekasztal beszélgetést hivott 
össze épitészek, Bzerkezettervezők, kivitelezők, vállal
kozók és tulajdonosok részvételével abból a célb61, hogy 
összehasonlitsák a régi épületek rep~bilitációjának és 
az uj épületeknek a tervezését. A beszélgetés er~dményet 
majdnem minden részterületen nagyok a különbségek, 8 a 
régi épületek uj célra va16 alkalmas8á tétele legalább 
annyi i!:reativitást kiván az épitésztŐl, mint az ujak 
tervezése. 

31. Lakásépítési módok Roubaix=b$~. 
=ÉllG'1'. Bp. 25.k. 1983. 3.sz. p. 6-8. á:6 
Az eredeti cikk megjelenésiOhe1veg Baumeister, München, 
1982. ll. sz. p, 1108-1115. 

A franciaországi városban kb. 5 ha területet érint a be
mutatott felujitás. A XIX. századi munkáslakás-negyedet 
j6részt lebontották, de az ujjáépitésben - fŐképp lakos
sági nyomásra - megőrizték az eredeti belsőudvaros 
/"courette"/ váro8szerkezeti formát. Az' épületeket az 
eredeti homlokzatokkal épitik meg, és csaknem ~anazok 
a lak6k költöznek vissza 9 akik eredetileg ott laktak. 

32, JUTZ. G.g Lakott épületek felujitási munkáinak céls~rü 
megszervezése komplex brigádokkal, 
= ÉllG'9 Bp. 25,k. 19830 2.sz. p. 8-9~ 
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Az eredeti cikk megjelenési helye: Bauzeitung, Berlin p 

,1982. 7dlZ. p. 382-383. 

Uj törekvés az épületfelujitáaok terén, hogy ugy szervez
zék meg a kivitelezéat, hogy e lakókat ne kelljen kiköl
töztetni, Az un, belső futószalag szakaszába tartozó 
munkákat komplex brigádok végzik, amelyek összetétele 
pontosan tükrözi az egyes munkák arányát. A munka kÚit= 
dása, a teljesitmé~y mérése és az elszámolás is a bri
gáddal kötött szerződés alapjáu történik. A brigád ~y®= 
gilag érdekelt a határidők tartásában /tu1teljesitésé
ben/, valamint a költségmagtakeritásban is. 

330 KORDA : A fóvárosi állami /IKV/ kezelésü lak6házak 
fenntartás i "programj ának végrehajtása~ azzal hpc801a
tos tapasztalatok, 
= Magyar Épitőipar, Bp. 32.k. 1983. 9.8Z. p. 571-576, 
13.:5, t:2 

A fóvárosi lakóházfenntartás VI. ötéves tervbeli felada
tainak egyike a reh~bilitáció előkészítése és meginditá
sa. A rehabilitációt tömbnyi egységekben fogják végre
hajtani. Az elsó ilyen munkák kisérleti jelleggel megin
dultak a VII. és a VI. kerületben. 

34. ANTNER A.: A lakóházfenntartás helyzete, a megoldásra 
váró feladat ok. 
= Magyar Épitőipar, Bp. 32.k. 1983. 8.sz. p. 449-454, 
á:7 

A lakóházfenntartás terén mutatkozó nagvmértékü le mara
dásokat a tömeges tömbazerü felujitásokra való felkészü
léssel lehetne csökkenteni. Ennek egyik lehetós~ge a 
fenntartási munka iparositása, a komplex gépesités stb o 
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35. TElES! ~.: Felujitási munkák a D~V Társulás tagvállal~ 
tainál. 
= súa~ki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1983. 3.az. p. 15-
25, á:25. bzl 

A DUTÉV nyolc dunántuli tanácsi épitőipari vállalat fej
lesztési társulása. Á tagvállalatok felujitási tevéke~
ségét ismertető cikk bemutatja az elsó tömbrekonstruk
ci68 munkájukat, amelyet Székesfehérvárott kiviteleztek. 
A tömb épületeit felujitották, két elavult földszintes 
ház helyére uj épül. A tömbbelaőt parkoaitásés funkció
kors$erüsités !üzletek, müvelődési és vendéglátó helyek 
kialakitása! után megnyitják a nagyközönaégnek. 

36. A BME Xérnöki Továbbképző Intézet és a Célprogram Iroda 
épületfenntartási tanfolyamai. 
= Itiszaki·Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1983. 3.sz. 
p. 32-34. 

A Fóvárosi Ingatlankezelési és Épitési FŐigazgatóság 
sz~rvezetében müködó ÉVM 5.sz. "Fenntartási Épités Fej
lesztése" ágazati Célprogram Iroda országos szinten az 
épületfenntartás műszaki fejlesztési bázisa. A BME Mér
nöki Továbbképző Intézetével együttmüködve három tovább
képző előadássorozatot tartott, melyék közül kettő a 
meglévő régi lakóépületek felujitásával összekapcsolt 
lakáskorszerüaitések várostervezési, tervezési és kivi
telezési problémáival foglalkozott. 

37. BOGD4N Gy. - LÁTKA J.: Városrészek felujitásának szerve
zete Franciaországban. 
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= Műszaki Fejlesztési ~ájékoztat6, Bp. 1983. 3.sz. 
p. 35-40, á:3 

A terület- és városfejlesztés központi szervezete 3 terü-



leti és 14 regionális igazgatóságot, valamint 110 vegyes 
gazdasági társaságot fog össze, Á cikk a lyoni vegyes 
gazdasági társaság munkáját mutatja be. Á város rehabi
litációjára készült akciOterv fó feladatai és a kialaki
tásuk szempontjai. A lakosságot információs iroda tájé
koztatja, de egyéb fontos koordinációs szerepet is el
lát. 

38, BALÁZSI I.: Lakóépületek értékének és élettartamának 
összefüggé sei. 
= Műszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1983, 2,sz, 
p. 3-12, á: 10 

Á javitási, felujitási munkák időbeni tervezése szem
pontjából az egyik legfontosabb té~vező az épület kora 
összefüggésben a várható élettartammal. A lakóépületek 
élettartamára vonatkozó meghatározások. Az épületjavi= 
tási kÖltségek számitása az épÜlet funkcionális élet
tartama alatt, Az épületjavitási munkák ütemezésének 
fóbb hatásai, az épületfelujitási ciklusrend meghatáro
zásának módszere. Az épületjavitási döntések rendszere. 

39. OSTERMANN L.: Energiatakarékosság és lakásfelujitás. 
= Műszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1983, l.sz. 
p. 3-8, á:5 

Az 1981-ben megjelent MI-Q4.165-81 számu IráQvelvek rög
ziti az épületek felujitása során figyelembe veendő hő
védelmi követelmé~veket. Áz energiamegtakaritás fóbb te
rületei. Az utólagos h6szigetelések gazdasági hatéko~v
sága. 

40. KELEMEN J.: Szemléletváltás a budapesti 1akáspo1it1ká
ban. 
= Épitésügyi Szemle, Bp. 26.k. 1983. l2.8z. p. 353-357, 
t:6 
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A lakáspolitika áttekintése, a a régi városrészek feluji
tásának helye ebben a politikában. A felujitási tevéken v
ség nem szoritkozhat a szorosan vett fe1ujitásra, hanem 
lekótömbökben mért korszerü tömbrehabi1itáci6t kell vé
gezni. A belső városrészekben csak a lakásszám csökkené
se esetében hozhat va16di megujuláat a rehabilitáció, A 
lakásszám csökkenésének okai: a kislakások összevonása 
és a lakások egy részének a szanálása. A jelenlegi tömb
r~habilitációk kisérleti jellegüek. 

41. DÁNOS Gy. g Keg kell valósitani a városrészek egyenletes 
fe j leszté sét, 
= Épitésügyi Szemle, Bp. 26.k. 1983. 2.sz. p. 59-63, 
á,:2 

A cikk az ÉTE Épületfenntartási Szakosztálya által ren
dezett IV. Országos Épületfelujitáai Konferencián el
hangzottakat foglalja össze. Az előadások egy része az 
elméleti és gyakorlati kutatások eredményeit foglalta 
össze, másik része az egyes konkrét kivitelezési megol
dásokat és a kisérletek tapasztalatait elemezte, sok 
előadás foglalkozott az energiamag~akaritással kapcsola
tos felujitási problémákkal, s végül külön témacsoportot 
jelentett a rehabi1itáci6. Á konferencia ajánlásai. 

42. PAPP Gy. g Szabályzatok = és ahogy alkalmaz zák. 
= Küszaki Tervez~8. Bp. 23.k. 1983. 10/11. sz. p. '50-55, 
á:9 

A lak6épü1etek felujitása ma kiemeIt feladat, a fe1uji
tott lakásoknak az uj lakásokk~ közel azonos teljesitó= 
képességüeknek kell lenniük~ Példák lakások korszerüsité= 
sére az OÉSZ által biztositott lehet6ségeken belül. Szo
ba-konyhás lakás komfortositása, kétszobás komfortos 
nagy belmagal!lsP-gu lakás bé5vitése a mellékhe1.viségek 



szintmegosztásával. valamint generáció~ lakás kialaki
tása nagy alapterliletü régi laká~ban. 

43. NÁD! Zol Budapest, VII. kerület lS. sz. tömbrekonstruk
ci6 uj létesitménytai. 

= f,fúszaki Tervezés, Bp. 23. k. 198;. 9. sz. p, 22-30, 
á: 10 

A tömbrekonstrukcióban 155 régi lakást ,korszerUsitettek 
és 151 uj lakás létesült. A tervezési elvek bemutatása. 
A tervezési feladat és az adottségok ismertetése, ja
vaslat a forgalom átszervezésére, a parkolás megoldásá
ra; az épitészeti és városépitészeti értékek megőrzése; 
a tömbbels0 rendezése; az uj épületek bemutatása; épü
letgépészeti és kivitelezési kérdések. 

44. FÖLDI I. - FARAGÓ G.: Függő!olyosó kólemezének célgé
pes cseréje. 

= Szakipari Technika, Bp. 1983. 6.sz. p. 132-134, 
á: 4, t: l 

Á SO-lOO éves, felujitásra ~erülő lakóépületek legtöbb
je belső udvaros, rüggőrolyosós rendszerü. A relujitás 
során különleges problémát jelent a függőfolyoaók meg
erősitése, ill. cser~je, Az erre a célra kifejlesztett 
célgépes eljárást két kisérleti munka példáján szemlél
teti a cikk. 

45. GSCHWINl), F. - ROSEN~illND, S.: Fejlesztési és korszerli
sitési koncepció a városi terület-tipusok meghatározá
sával Stuttgart ban. 
= ÉMGT, Bp. 24.k. 1982. lD.sz. p. 3-4. 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Bauwelt, Berlin, 
1082. l2.sz. p. 425-427. 
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Stuttgartban a vároe:fejlesztél!d teN ellSkészitéeéhez épü
lettBmb~vi részletességgel felmérték lA beépitett városi 
területeket. A II. tipusu területi osoportba tartozó r4-
gi lak6épületekben a lakosság 1/3-a lakik. A fejlesztési 
terv oélkitÜllíéee erre a területtipusra, hogy a bruttó 
szintterület legalább 70 százaléka lakás maradjon. Továb
bi oélok: a lak6körülmén;yek javitáee, az átmeDlS forgalom 
megezüntetéee, a nem zavaró szolgáltató üzemek megtartá
ee, a belvárosi területek élénkitése. ' 

46. TIlOHOV, G.s Régi lakóépületek rekonstrukoiója a Szovjet
unióban. 
= ÉM~, Bp. 24.k. 1982. lO.sz. p. 9-10. 
Az eredeti oikk megjelenési helye: Arhitektu.ra SzSzSzR, 
Moszkva, 1982. 4.sz. p. 24-26. 

A Szovjetuni6ban a régi lakóépületek rekonstrukciója so
rán általában nem tudják betartani a lakásokra vonatkozó 
tervezési normativákat. Moszkvában emiatt uj rekonstruk
oi6s normativákat vezettek be, amelyek több eltérést 
megengednek pl. tájolási, benapozáai és egyéb kérdések
ben. Szükség van országosan érvénves rekonstrukci6s nor
mativák kidolgozására is. 

47. A komplex karbantartás és korszerüsités városépitési ter
vezése Freibergben. 
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= ÉMGT, Bp. 24.k. 1982. 9.sz. p. 2-3. 
Az eredeti cikk megjelenési helyes Bauzeitung, Berlin, 
1982. 4.sz. p. 185-187. 

A kb. 100 éve épült városrész ;00 lakására terjedt ki a 
rekonstrukció. A lakások komfortositását a meglévő szer
kezetek érintése és a régi válaszfalak áthelyezése nél
küloldották meg. A fürdőszoba és WC az eredeti kamrában 
kapott helyet. A szabad területeket a tulajdonviSZonyok 



figyelembevételével ugy alakitották ki~ hogy biztositott 
legyen az átjárás az udvarokon, ~j gyermekjátazóterek 
létesüljenek, megmaradjon a régi faállomány, keletkezze
nek uj pihenóterületek, zöldterti1etek és hulladékgyüjtő 
területek is, 

48. JJL1'fl'NER ll.. g A fenntartási épités fejlesztése , a fenntar
tási cé lprogram. 
= Magyar Épitőipar, Bp. 31,k. 1982. 5.sz. p. 257-260. 

A fenntartási épités feladatainak ée lehetőségeinek át
tekintése. A VI. ötéves tervid~szak cé1kitüzései. A fenn
tartási épités fejlesztésének fó irányai. Az ép1tőipar 
1980-81, évi L~tézkedései a megnövekedett fenntartási é
pitési feladatok ellátása érdekében. 

49, PeZSG.!! L.; A fepJltartási épités, rehabilitáci6s tevé
kenység tervezési feladatai. 
= Mag-.far Épitőipar, Bp. 31.k. 1982. 5.sz. p. 261-264. 
ág3 

A fenntartási munkák fajtái, a fogalmak meghatározása. 
A fenntartási épités tervezésének négy szint je város
épitészeti példán.bemutatva. A szakértői munka és a 
tervezői felelősség szerepe. 

50. KORDA Á.; A fenntartási épités kivitelezési kapacitása 
Budapssten, a .müszaki fejlesztés ·iT'ánvai. 
= MagvaI' Épitőipar, Bp. 31. k. 1982, 5. sz,p. 265-270, 
á:5 

Az V. ötéves terv fsladatainak feljesitése, a VI. ötéves 
tervid6szak feladatainak ellátásához SZÜkséges feltéte
lek. A kapacitás-szükségletek kielégitése, a kapacitáa
fejlesztés területei. Az :tVM=-5. ez. Célprogram, mint az 
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épületfenntartás müszaki fejlesztési bázisa. A müszaki 
fejlesztés fontosabb eredményei. Szervezésfejlesztés; 

51. SIMON I.: Tömbrehabilitáció a belső Erzsébetvárosb&,. 
= Magyar ~pitőipar, Bp. 3l.k. 1982. 5.sz. p. 270-273, 

á:9 

A tervezett rehabilitáció kisérleti jellegü tömb jének a 
bemutatása - alaprajzzal, modellfotó'!al, utcaképekkel, 
homlokzatokkal = szemlélteti ,az általános érvényü mon
danivalót. A megtisztitctt tömbudvar a tervek szerL~t a 
több helyen meg~vitctt földazinteken át kerűl kapcsolat
ba a ~~lső térrel. A foghijak beépitésénél alkalmazkod
nak a meglévó párkánymagasságokhoz. A benapozás érdeké
ben a földszintekre nem terveztek lakásokat. A parkoló
kat a tömbudvarok alá süllyesztik. 

52. BŐJTBE T.: Rehabilitáció a VI. kerületben. 
= MagvaI' ~pitőipar. Bp. 31,k. 1982. 5,sz. p. 274-277, 

á:6 

A 2,5 ha területű tömb tervezési programjának a bemuta
tása. Főbb épitészeti és városépitészeti elvek: a meg
változó vár~sépitészeti szerephez idomitható épületek 
megmaradnak, aZ,uj koncepcióba nem illeszkedóket elbont
ják. a földszinteken nem lesznek lakások, hanem közössé
gi létesitmények kapnak helvet; fő cél a lakóértéknö
velése bontással, felujitással, emeletr~épitéssel, fog
hijbeépité ssel stb. A Majakovszkij utca sétálóutcává va
ló átalakitásával és parkológarászok épitésével megválto
zik majd a terület közlekedési rendszere is. AZ uj épü
letek számára födémemeléses épitési technológi<?t iránvoz

tak elő. 



53. HJdNAL Za. - NÉMET A.g Nemzetközi "plen airA pályázat, 
RU8ze 1982. 

= Magyar Épitómüvészet, Bp. 1982. 6.sz. p. 56-57, á:14 

Az eklektikus városrész több tömbból álló lakónegvedének 
felujitására kiirt nemzetközi pályázat ma~lar pályamüve 
megtartotta az eredeti uthálózatot, a lakóépületeket h3t 
kategóriába sorolta müemléktól lebontásra ajá~lottig, u
tóbbiak helyén uj épületekkel. bóvitette a lakásállom~~vt, 
a tömbbelsőket parkositotta, a gépkocsitárolást félig 
földbe süllyesztett, ill. földdel fedett garázsokban ol
dotta meg, 

54. NAGY K.-né: Városi lakótömbök korszerüsitése - környezet 
- lakás - technológia Cc tervpályázat, 
= Magyar Épitómüvészet, Bp. 1982. 5.8Z. p. 2-12, á:22 

A tervpályázatot egy jellemző budapesti és egy ettől el
téró jellegzetességü miskolci lakótömb rekonstrukciójára 
irták ki azzal a céllal, hogy a beérkező tervváltozatok
ból általánosan érvényes tanulságok is levonhatók legye
nek. A tervek birálata, a dijnyertes pálvamüvek bemuta-
tásac 

55. ORBÁN S.: Meglévó épületek értékének meghatározása. 
= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1982, 3.sz. 
p. 20-24. 

A meglévő épületek értékmeghatározásá~k alapvető problé
mája, hogy az ujra-elóállitásukhoz szükséges társadalmi 
szintü munkaráforditás nem határo~~ató meg, mivel az ere
detivel azonos állapotu és minőségü épület ujra-e16álli
tésa egyrészt nem lehetSÉges, másr-észt nem is szükséges. 
Az értékmeghatározási szempontok áttekintése, A haszná
lati és az épitészeti érték figyelembevétele. Elméleti 

modell a szocialista országok viszoúylatában. 
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56. DiIOs Gy. - BODY E.: FÖdém-megerr5aitéeek, fHdéBCae~k 
korszerU módszerei. 
= Wsamki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1982. ;.ss. 
p. 29-35, á:4 

A lak6épületek födémszerkezeteinek helyreállitása terén 
folytatott hagyományos gyakorlat áttekintése, a külön
böző tipusu födémszerkezetek hibái s ezek kijavitása. Uj 
megoldások: alul-felül sik, üreges monolit vasbeton ftl
dém, mÜ8nyag bordás monolit vasbeton födém, CSOIl'fERf 
eljárás. 

57. FARKAS V.: A budapesti épületfenntartási program tervelSé
si elr5készitése. 
= Hüs:ae.ki Fejlesztési 'l'ájékoztató, Bp. 1982. 2.l!lli'lo p. 3-

8, ág l, t:; 

A belsr5 városrészek különbözr5 lakásfenntartási 19é~vü te
rületeinek, ezen belül a rehabilitációs teI'Ületeknek az 
áttekintése. A kerUletek adatai: tömbök száma, lakások 
száma, az 1900 elr5tt épült, a komfort nélküli és az egv
szobás lakások száma és részaránya. 

58. DÁIOs Gy. - HIKISCH L.: Függőfolyos6-felujitások hagyo
m~Tos és korszerü megoldásai. 
= Műszaki Fejlesztési Tájékoztat6, Bp. 1982. 2.sz. p. 9-
21, á:35 

A függőfolyos6k állapota a f6városban. Jellegzetes meghi
básodások. Hagyományos és uj eljárások a cserére, ill. a 
megerősítésre. Célgépek a k61emezes függ6folyosók cseré
jéhez. 

59. SZIRMAI T.: Fels6foku épületfenntartási szakemberképzés 
a Szovjetunióban. 
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= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1982. 1. sz. po 3-
7, t~ l 

A Magyarországon még ismeretlen épületfenntartási épitő
mérnökképzés oktatási gyakorlata a moszkvai Kujbisev Épi
tőipari Egyetemen. Tanterv, tantárgyak, termelési gyakor
latok. 

60. KORDA Á.: A fe!li~tartási munka fejlesztése a fóvárosoan. 
= Épitésügyi Szemle, Bp. 25.k. 1982. 6.sz. p. 161-165, 
til 

A lakóépületfenntartási tevékenységet az ÉVM 5.sz. Cél
program Iroda szervezi. Fontosabb eredmények a szerkezet
felujitás terén: korszerü állványok, munkahidak létesité
se, nagyelemes rendszerü kemény tetőhéjalások berendezé
se, uj nedvességszigetelő anyagok és eljárások, száraz
vakolatok alkalmazása, födémszerkezetek kidolgozása fö= 
démcsere számára, fürdőszoba térelemek, szerelt válasz
falrendszerek kifejlesztése stb. 

61. KOCSIS A.-né - KOCZPEK I.g A müszaki előkészités egyes 
kérdései rehabilitációs városrészek lakásviszonvainak' 
tervezésénél. 
= Szakipari Technika, Bp. 1982. 2.sz. p. 25-27. 

Az épületfenntartási munkák tervezését és kivitelezését 
szabályozó 69-97. sz. Tervezési Irányelvek nem foglalko
zik az épületegyüttesek, tömbök felujitásával. Ha az épü
let egy rekonstrukciós terület megmaradó és felujitandó 
épülete, akkor nem vizsgálható önmagában, csak környeze
tével összefüggésben. A vizsgálatnak komplex állagfelvé
telen kell alapulnia. Döntési. szempontok a magasabb la
kásigények kielégitése kérdésében, Á rehabilitáció uj 
tervezési normativákat követel, nem alkalmaz~~tók az uj 
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épületekre vonatkozó mutatók. Javaslat nagyobb belmagas
ságu régi lakások alapterületi mutatói számára. 

62. PREISICH G.: Városépitészeti szempontok a rehabilitáci6-
ban, 

= Város~pités, 3p. 1382. 3.sz. p. 4-7, á:6 

A városrehabilitáció egyik részletkérdése a tömbbelsók 
közös udvarokká, un. "félközösségi zónává" való alakitá
sa, Az udvarok otthonos kialakitás~~ak épitészeti eszkö
zei, kapcsolatuk a lakóépületekkel, a többi udvarral és 
az utcahá16zattal. 

63. KÖRMENDI I •• Rekonstrukció, re~~bilitáció Egerben, 
= Városépités, Bp. 1982. 3.sz. p. 24-27, á:6, b:7 

Egerben elismert városfelujitó tevékenvség folvik, amely 
legjelent 0sebb elemei a tömbrekonstrukciók. A rekonstruk
ció eredményei, tanulságai, a ~Qlönböző tervpályázatok 
értékelő áttekintése. 

64. TASNÁDI L.: A rehabilitáció szervezett hatékonv megvaló
sitásának nehézségei. 
= Városépités, Bp. 1982. 3.sz. p. 32-33, áll 

A fóvqros bals h kerülete inek leromlott müszaki állapot u 
lakásállománya a tömbrehabilitáció uj, hatékony módsze
rével ujitható fel. A VI. kerületben 1ge1-ben kezdték el 
az uj módszer kidolgozását. Az adatgyüjtés és értékelés 
módja. Un, döntési teszt kidolgozása. Matematikai model
lek a felujitás ütemezésére. 

65. szöeSIK A.: 3átoraljaujhely, a Kossuth téri tömb reha
bilitációja, 
= Müemlékvédelem, Bp. 26.k. 1982. 3.sz. p. 210-215, á:8 
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A város központjában lévő 180 x 230 m kiterjedésü tömb 
na~y mélységét kihasználva belső ~falogoe utca létesité
sét javasolja a terv. A rekonstrukci6 jellemzői: a be
épitési százalék növelése a kisvárosi jelleg megőrzése 
mellett, a müemlékileg értékes épületek megőrzése. a 
régihez alkalmazkodó, de ujonnan szervezett uthá16zat 
kialakitása, a parkoló= és zöldterület-igé~vek kielégi
tése. 

66. CSER Ic: Tömbrekoustrukci6k Pécs belvároaában. 
= Müemlékvédelem, Bp. 26.k. 1982. 3,sz. p, 232-241, 
ág 12 

A két belváro~i tömb rekonstrukciós tervének bemutatása 
kapcsán általános érvé~yü kérdéseket is felvet a szerző, 
pL városrendezői vagy épitészi mUfaj a tömbrekonstruk
ció, hol a helye a rekonstrukciós tervnek és mi várható 
tőle stb. A két tömb e~1ea épületeinek értékelése. 

67. RICCABONA, CHo: Döntési modellek lak6épületek felujitá
sához Ausztriában. 
= ÉMG'.!'. Bp. 23.k. 1981. 12.sz. p. 7. 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Deutsche Bauzeit

schrift. Güters1oh. 1981. 8.sz. p. 1201-1208, t:16 

A lakóépület felujitási modellek egyikét a háztulajdono
sok számára dolgozták ki, Á megtérülési számítást is tar
talmazó modell ~yors áttekL~tést ad a cselekvési válto
zatokról ja felujitás különböző fokozatair61j és a vár
ható kÖltségekrél, A második modell a közösségi pénzek 
felhasznélásához nyujt segitséget az állami támogatások 
leggazdaságosabb elosztása érdekében, Itt a szociálpoli
tikai szempontok által meghatározott állami elképzelése
ket ~ háztulajdonosi érdekek fölé rendelik, Á lak6érték, 
illetve lak6érték-növekedés megitéléséhez ismérv-rend-

49 



szert dolgoztak ki. Az összesitett pontszám mérett61 füg
getlenül jellemzi a lakás min6ségét. 

68. Installáci6s falelemek és fürdőszoba térelemek az NSZK
ban. 
= J5MGT, Bp. 23.k. 1981. 12.sz. p. 7-ll, á~6 
Az eredeti cikk megjelenési helye: TAB. Technik am Bau, 
Gütersloh. 1981. 7.sz. p. 597-600. 

A részben épületfelujitáshoz is alkalmas épületgépészeti 
szerelófalak és térelemek ismertetése az egyes termékek 
alkalmazási területei. 

69. Belvárosi lakótömb r~konstrukciója Utrechtben. 
=ÉMGT, Bp. 23.k. 1981. 4.sz. p. 2-3. á:3 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Bouw p Rotterdam, 1980. 
25. sz. p. 55.,;59. 

A felujitott épületsor mögötti uj házsor egy, a rekonst
rukció során létesülő uj utca felé néz. Az igy kialakult 
belső udvart a lakók közremüködésével tervezték meg. Az 
uj épület fürészfog jellegü alaprajzával, tagolt tömegé
vel, nyers tégla homlokzatával és bontásból származ6 
cserépfedésével jól beilleszkedik a régi környezetbe. 

70. ERNST, K.H.: Berlin Kreuzberg lak6negyede két háztömbjé
nek rekonstrukci6ja. 
= ÉMGT, Bp. 23.k. 1981. 3.sz. p. l-3, á:2 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Bauwelt, Berlin, 1980. 
47. sz. p. 2069-2076. 

A két tömb épületei az utóbbi 120 év valamennyiépitésze
ti stilusát képviseljk. A rekonstrukci6 részben bontást 
és uj épitést jelentett, részben a meglévők felujitását 
és korszerüsitését. A belső udvarok alá mélygarázsok ke-
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rültek, de az eddigi legmagasabb talajvizszint figyelem
bevételével az udvar szintjét 1,1 m-rel az utcáé fölött 
alakit ották ki. Igy az udvarok az átjárókban, ill. áthaj
tókban beépitett lépcsőkön, ill. rámpákon közelithetők 
meg. A homlokzatok élénk szinü festést kaptak, amely a 
kör~yezet8zennyezódés miatt hamar le fog tompulni. 

71. SChlHTZ, H.: NSZK-beli tapasztalatok az elavult épületek 
korszerüsitésében. 
= ÉMGT, Bp. 23.k. 1981. 3.sz. p. 75-76. 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Deutsche BauzeitQ~, 
Stuttgart, 1980. 8.sz. p. 44-48. 

Utólagos gazdas4gi számitások szerint az elsvult lakóépü
letek ko~szerüsitési kÖltségei magasabbak, mint az össze
hasonlitható uj lakások létesitési költségei. A felujitá
si és korszerQsitési kÖltségek több módon csökkenthetók, 
a javasolt három módszer révén összesen 20-25 százalékkal. 
Ez a késébbi lakbérek csökkenését is magával hozza. 

72. KELLER, K.: Wintherthur óvárosának fejlesztése. 
= ÉMGT, Bp. 23.k. 1981. l.sz. p. 11-14, á:5 
Az eredeti cikk mec;jelenési helye: Schweizer Ingel.ieur 
und Architekt, Zürich, -1980. 37.sz. p. 907-928. 

A XVII. és XVIII. sz4zadban épült, tiz ingatlanból álló 
háztömb-rekonstrukci6 célja a lakások és épÜletek kor
szerüsitésén tul a lakásszám megőrzése, esetleg nevelé
se tetőtérbeépitéssel, uj közösségi terek létrehozása, 
az óváros elnéptelenedésének akadálvozása. A régi archi
tektura leheté legnagvobb mértékü figyelembevételével 
végzett felujitás részletes bemutatása. A lakások alap
rajzi átalakitása. Az udvarok összekapcsolásával a közös
ségi életet jobban segitő központi tér keletkezett. 
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73, PATAKY SZol Á fenntartási épités, a városi rehabilitáció 
müszaki tervezése. 

= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1981. 3,sz. 
p. 3-6, 

A "fenntartási épités" k'J.lön fogalomként való használa
tát csak az indokolJa, hogy az utóbbi években nétt ennek 
a tevékenységnek a jelentősége, egyébként az l'épités" 
fogalom szerves része. Á fenntart4si építés tervezése; 
a programkészités ütemében tervváltozatok készité se; az 
állapot-meghatározás helye a tervezés ~enetében; terv
fajták stb. 

74. PETROVICS J.: Á "Fen..'1tartást Tervező Rendszer" /FTR/ 
eredmé~yei és jövőre vonatkozó tervei. 
= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1981, 3,sz. 

p. 13-23, á:6 

Az épületfev_'1tartás számitógépes informáci6rendszerének 
kialakitását célzó fejlesztési munka elért eredménvei
nek számbavétele. A rendszer bemutatása. Adattárai: ál
lomány-nvílv~ntartás, igénynorma, technológiai norma, 
tipushálók, hasznosítási normák, üzemeltetési normák, 
eróforrásnormák, árvektorok, névt árak , jegyzókö~vvek. 

Az FTR alrendszerei: statisztika- és lelt.'Í.rkészitc, ál
lapotmini'isité, tec):mológiai, hasznosítási, üzemeltetési 
és tervezé si. Gazdasági kérdések, 

75. BRUZSA t.: Üzemelő lakóépületek határolószerkezeteinek 

energiaracionalizáló felujitása 2. 
= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató. Bp. 1981. 3.sz. 

p. 24-28, á:7 

Az ÉV1K-5. Fenntartási Épités Fej lesztése Célprogram ke
retében végzett szerkezetkutatási vizsgálatról szóló be
számoló 2. része /1. részt ld.16:tétel/, A felujitott 
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76. 

épület állapota a felujitás előtt és azt követően. A be
épitett szerkezetek. A szerkezeti beavatkozás hatása az 
energiafogvasztásra. 

TÖRŐK P.: Függ őf o 1:"0 só inegerősitése lóttbeton eljárással. 
= Müszaki Fe j le szté si Tájékoztató, Bp. 1981. 3.sz. 
p. 29-31, á:8 

Á kisérleti jellegü kivitelezést' egy ·aláducolt budapesti 
lakóházon végezték el. A mv~ka szervezésének, az alkal
mazott szerkezeti megoldásnak és gépeknek az ismerteté
se. A kisérlet eredménye: az eljárás nem igényel bon
tást, jól szervezhető, gépesithető, igv az élőmunkaigé
nye kicsi, a kivitelezés időtartama rövid. 

77. A Német Demokratikus Kóztársaság Akadémiájának fejlesz
tési munkáiból: Lakóépületek műszaki állag~~ak meghatá
rozása. 
= Müszaki Fej lesztési Tájékoztató, Bp. 1981. 2. sz .. 

p. 3-17, t:9 

Az NDK-ban kifejlesztett épűletfep_~tartási rendszer do
kumentációját az É~cl-5.sz. Célprogram Iroda adaptálás 
céljából megvásárolta. A"Lakóépületek müszaki állapotá

nak meghatározása" c. anyag ennek a dokumentációnak ré
sze, amely számitógépre alkalmazott nyilvántartáson a
lapul. Az ismertetett rendszer iránymutató lehet a ma
gyarországi fenntartástervező rendszer kidolgozásához. 

78. BRUZSA L.: A lakóépületek határolószerkezeteinek ener
giaracionalizáló felujitása. 
= 1fuszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1981. l.sz. 
p. 20-22, b:2 

Budapest tJbb épületén véssznek vizsgálatokat az épület-
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felujitással elérhető energiamegtakaritás lehetőségeiről. 
A kisérleti épületek uj homlokzatszerkezeteinek megoldá
sa. A vizsgálat eredmé~yei. 

79· CSJNKA L.: "Tisztálkodási kulturalI kiállitás Debrecenben. 
= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1981. l.sz. 
p. 4-1-46, á:7 

A lakások komfortosit4sa számára már többféle fürdőszooai 
térelemet gyárt a hazai ipar. A LILLA, PA1~, KO~~ORT és 
BALATON tipusu fürdőszoba téreiemek és az ÉVA tipusu zu
hanyfülke térelem ismertetése. 

80 .• HISZÉKENY J.: Korszeru épületbontás. 
= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1981. l.sz. 
p. 47-49, á:4 

A rekonstrukciókkal szükségszerüen együttjáró bontás kü

lönböző eljárások szerint végezhető. A nyugatnémet LIEB
HERR cég kÜlönleges bontógépének felépitése és üzemelte

tése. 

81. KISTELEGDI I.: Pécs történelmi belvárosának területi re
habilitációs folvamata. 
= Müszaki Tervezés, Bp. 2l.k. 1981. 8.sz. p. 6-17, 4:13 

A területi rehabilitáción olyan helyreállitási tevékeny
ség értendő, amely a kiválasztott terűletegvségen véghez
vitt komplex városfejlesztési,rendezési és épitészeti fo
lyamat és ame lv a városrész minden funkciójára kiterjed. 
Ez az elv ?écsett a tömbszerü megvalósitási mód alkalma
zásával realizálódik. Az elri'életi megállapitásokat a két 
belvárosi tömbrekonstrukció példája szemlélteti. 
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82. KISSOMLYÓI ZS. Gy.: Lakóházfenntartási és korszerüsitési 
feladatok a VI. ötéves térvidészakban. 
= Épitésügyi Szemle, Bp. 24.k. 1981. 5.sz. p. 149-154, 
t:2 

A VI. ötéves tervidószak kiemelt épitőipari feladata a 
"fenntartási épités" , amelyen belül 90-100 ezer tanácsi 
lakás felujitása, 40-50 ezer lakás korszerüsitése végzen
dő el. Az épületfenntartás költségei országos szinten. A 
bUdapesti tanácsi kezelésben lévő lakásállom~y kategó
riái, részesedésük a költségvetésből. Az épitóipar és a 
müszaki tervezés fő feladatai. A müszaki fejlesztés fó 
irányai, pl. az ~vagelőkészités és anyagmozgatás korsze
rüsitése, elóregyártott és szerelt épületgépészeti egy
ségek alkalmazása, függáfolyosók, födémek erósitéséhez, 
cseréjéhez alkalmas gazdaságos megoldások kidolgozása 
stb. 

83. SOMOGYI F.-né: Rehabilitációs városrész felujitás társa
dalmi - müszaki - gazdasági-szervezeti összefüggései. 
= Szakipari Technika, Bp. 1981. 5.sz. p. 114-115, b:3 

Budapest belső kerületeinek JVI., VII., VIII. és rész
ben a IX. ke~Qletj elavult lakásÁ.llom4nvát és az ott la
kók életkörülményeit különböző vizsgálatok elemezték ja 
BVTV kutatásai, az OKI felmérései, 1980. évi népszámlá
lás stb.j. Avizsgálatok eredményei alapján tervezendő 
rehabilitáció során számos különböző szempont egyezte
tendő. Lényeges, hogy nem szabad ideiglenes helyzetet 
teremteni, hanem a mindenkori müszaki feltételek szerint 
korszerü elvek alapján kell véghezvinni a rehabilitációt. 

84. JANTNER Á.: Feladataink az épületfenntartási munkában. 
= Vároeépités, Bp. 1981. 4.sz. p. l-2. 

A rossz állapotban .lévé hatalmas épületállománv feluji-



tása nem lehet ötletszerü. csak átgondolt koncepció a

lapján lehet jól elvégezni ezt a munkát. A döntés szem
pontjai a városrészek, a közmÜhálózat és a lakásállo
mány esetében. Utóbbi felujitásának lehetséges formái: 
kis lakások összevonása, kornfortositása; a komfort nél
küli kis lakások kornfortositása az adott alapterületen 
belül; egyes régi lakóépü~etek átalakitása otthon-házak
ká stb. 

85. A "Városépités" kérdései. 
= Városépités, Bp. 1981. 4.sz, p. 3-6, 

Á városok belső területeh,ek egyre égetőbb gondjairól, 
a rekonatrukcióról, rehabilitációTél kérdezett meg a 
lap felelős pozicióban lévé vezető szakembereket: Dr, 
Brenner Jánost, Dr. Preisich Gábort, Dr. Mező Mihálvt 
és Mészáros Zoltánt, 

86, GUT SC HO W , N,: A városkép megőrzésének igazgatási felté
te lsi. 
= :f:MGT. Bpo 220 k. 1980. 10, sz, .]? 3-4. 

Az eredeti cikk megjelenési helye: Stadbauwelt, Nv.-Ber
lin, 1980. 24. sz. p. 1069. 

A városkép-megérzés, három fő területe: a városrészek 
megujitása, a régi épületek, tömbök korszerüsitése és a 
müemlékek fenntartása, konzerválása. A három fogalom 
pontos tisztózása a városrendezési tervekben való rög
zités előfeltétele. Á városkép-megőrzésben meghatározó 
szerep jut az épitési igazgazgatási szerveknek s álta
luk az épitési engedélyezési eljárásnak. 
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87, TOKAR Gy.: Épületrekonstrukciók tervezési metodikája. 
= ~azaki Tervezés, Bp. 20.k. 1980. IQ. sz. p. 46~47. 

Az épűletrekonstrukciók végrehajtásának javasolt munka
üteme: l, Helvzetfelrr~rés. 2. Beruházási jogi kérdések 
tisztázása, 3. Tervezési metodika kialakitása; 4. A ki
vitel@zői bázi9megteT~mtése; 5. Oktatási kérdések. A 
komplexitás biztositása érdekében - a szerző szerint -
a tervezés legkisebb egysége a, tömb. 

88. LANZ, P.: ll. háztömbök belső udvaraillak jövője. 
= ÉMGT, Bp, 2l.k, 1979. l20Sz. p. 9-10, ág; 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Werk-Architesé, 
Zürich, 1979. 31=32. sz, pc 43-46. 

A tömbrekonstrukció egyik részletkérdése a beleő udva
rok városi élettérként való igénybevétele a lakók Bzá
mm"a, A parkolókká vált belső udvarokat szabadtéri tar
tózkodó térré kell alalütani a gyerekek és felnőttek 
számára. Ennek feltétele a garázsok föld alá helvezése. 
Fürdőszob~k, felvonók létesitésére gyakran @~Y uj udva
ri traktus épitése a Íegcélszerűbb, 

89, SCHATZCHEN, S.: Régi lakóépületek komplex felujitásának 
ráforditási mutatói. 
= ~MGT. Bp. 21.k. 1979. 12.sz, p. 88-89. t:2 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Bauzeitung, Berlin, 
1979, 8,sz. p. 407-408. 

A végzett Vizsgálat során megállapitották, hogy a régi 
lakások komplex felujitásához 70 százalékban felhas~~ 
nál atók az uj lakóházépitési technológiák. Anyag-, 
munka- és költségráforditási mutatók kidolgozása. 
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90. Egy göteborgi városrész rekonstrukciója. 
=ÉMGT, Bp. 21-k. 1979. ll.sz. p. 8-9, á:2, t:l 
Az eredeti cikk m.egjelenési helye: Vl:ig- och Vattenbyé?ga
ren, Stockholm, 1979. 3.sz. p. 21-25. 

A 8500 lakást érintő, tömbönként végrehajtand6 rekonstruk
ció üteme 600 lakás/év. A. régi épületek külső burkát meg
őrzik, de növelik a lakások felszereltségi szinvonalát. 
A rekonstrukció célja a lakásnagyság-megoszlás javitása. 
A szoba-konyhás lakások 73 százalékos részaránya miatt 
korábban a fiatalok elköltöztek a lakónegyedből. A. re
konstrukció után l-2 évvel a tömbök lakosságának kor- é s 
család-strukturája már megegyezett a városi átlaggal. 

91. MATOUSEK, V.: Régi lak6épület-tömbök rekonstrukci6jának 
tendenciái Európában. 
= ÉMGT, Bp. 21. k. 1979.10. sz. p. 2-5, á: 8 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Vystavba a Architek
tura, Prága, 1979. 2.sz. p. 5-27. 

Az elavult lakótömbök rekonstrukci6jának helyzete az NDK
ban, Magvarországon, a Szovjetunióban, az NSZK-ban, Fran
ciaországban, Angliában és Csehszlovákiában. 

92. Ujjáépitett lakótelep Be rlin-Neuköllnben. 
= ÉMGT, Bp. 21.k. 1979. 8.sz. p. 3-4, á:3 
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Az eredeti cikk megjelenési helye: Baumeiater, München, 
1979. 4.sz. p. 358-363. 

A 87 százalékában fürdőszoba, 78 százalékában WC nélküli 
lakásokat tartalmaz6 lak6negyed néhány tömbjét megőriz
ték, a többieket lebontották. Az uj negyed lakásáinak 
száma töredéke a réginek, de 80 azázalékukb~ a régi la
k6k költöztek vissza. 



93. WORMUTH, A.: Müanyag fürdőszoba elemek alkalmazása régi 
lakások korszerüsit0sében. 
= ÉMGT, Bp. 21.k. 1979. 7.sz. p. 50-51, á:2 
Az eredeti cikk megjelenési helye: Kunatstoffe im Bau, 
München, 1979. 1.8Z. p. 14-17. 

A lak6épület-rekonstrukció számára kidolgozott fürdőszo
ba elemrendazer alapmodulja 150 mm. A falelemek és tér
elemek méretét /4M, 5K/ az épületen belűli könnyű azál
lithat6ság igényének figyelembevételével határozták meg. 
Az elemek homlokfelülete akrilüveg 9 hátoldalukon üveg
száleróaitéaü mtianyag és faforgácslap merevités készül. 
A falelemeket és szerelvényeket rejtett aluminium szel
vé~yekre rögzitik. 

94. BALÁZSI I. - SCHWANNER L.: Lak6épületek fenntartási kér
dései. I. 
= ÉMGT, Bp. 21.k. 1979. 7.sz. p. 82-83. 

A lak6épület-állománv karbantartásának és felujitásának 
alapelvei, elsősorban a fővárosi ~atlan-állom~y keze
lésével kapcsolatban. 

95. JtlTTNER, K.: Uj eljárások és termékek épületfelujitás
hoz. 
= ÉMGT, Bp. 21.k. 1979. 4.sz. p. n-48. 

Az eredeti cikk megjelenési helye: Bauzeitung, Berlin, 
1978. 9.sz. p. 459-463. 

Roncsolásmentes vizsgálatok az állapotfelméréshez. Ins
talláci6s blokk az épületgépészeti felujitás számára. 
Eljárások a tetőszerkezet és a homlokzat felujitáaához. 

96. LLl K., Lakások és lak6épületek korszerüsitésének jelen
legi gyakorlata és távlati koncepoiói /11. rész/. 
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:::i 1I!:ü sz aki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1979.3.821. 
p. 23-27. 

Az egye8 lak6épületek felujitásával foglalkozó 10 rész 

után a II. rész az egyes városrészek komplex rehabilitá
ciójának kérdésével foglalkozik. A különböző érdekeltek 
- épületkezelők, müemlékvédelmi szervezetek, lakók és 
városrendezók - igé~yei. A rentabilitás kérdése. A reha
bilitáció előkészitése. A végrehajtás müszaki feltételei: 
a lakások komfortositása számára kifejlesztett uj, előre
gyártott térelem-kinálat bemutatása. 

97. LÁM Ko: Lakások és lakóépületek korszerüsitésének jelen
legi gyakorlata és távlati koncepciÓi /1. részi, 
= 1I!:üszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1979. 2.sz. 
p. 16-21, á:3, t:8 

A sok elavult lakóépülettel rendelkező belső kerületek 

és a Fnrtiv különböző javaslatokat dolgozott ki a komfort 
nélküli lakások korszerüsitésére. Az általános problémák 
áttekintése után megvalósitott lakóépület-korszerüsitési 
példát is bemutat a szerző. A szintenként 7 lakásos, füg
gŐfolyosós, belsőudvaros lakóház lakásai xelujitás előtt 
és után. Az egyes lakások korszerüsitésekor, ill. kom
fortositásakor az adottságokból indultak ki, létesült 
pl. fürdőszoba az eredeti WV és kamra helyén, konvha és 
fürdőszoba a hátsó lépCSŐház és a közös WC-k helyén stbo 

98. DÁNOS Fo: A tömb- és lakónegyed-rehabilitáció mint a vá
rosrendezési terv szervea része. /Angliai tanulm~yut 
tapasztalatai./ 
= Müszaki Fejlesztési Tájékoztató, Bp. 1978. ;.sz. 

p. 15-20, á: 7 

A szerző Liverpoolban szerzett tapasztalatot a v4rosren-
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dezés és -fejlesztés tervezésének angliai gyakorlatáról. 
Állami - igazgatási és pénzügyi - intézkedések a feluji
tás fokozatos megva16eitására. A lakosság tájékoztatása. 
Kö~yezetvédelmi szempontok. 
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Angol nyelven 

99. Housing rehabilitation. II structural alteratione. !Régi 
lakóépületek ezerkezeteinek felujitása./ 
= Architect's Journal, London, 179.k. 1984. 12.sz. pc 63-
70, á: 16, t~ 2 

A fe1ujitásra kerül~ lakóépületek jellegzetes szerkezete
inek, pl. fafödémeinek, tetószékeinek stb. rekonstruk
ciója. 

100. Housing rehabilitation. 7 new initiatives in urban re
neval. !Városfejlesztés régi lakóépületek rekonstruk
ci6jával.! 
= Architect's Journal, London, 179.k. 1984. 11.6Z. 
p. 75-85, á:ll 

A lakóépület-felujitás városépité6zeti, épitészeti és 
gazdasági kérdései; Edinburgh-i és Birmingham-i példák. 

101. JOHNSON, J.: Housing rehabilitation: :3 tenement rehab in 
Glasgow. /Régi lak6épületek felujitási programja Glas
gow-ban./ 
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= Architect's Journal, London, 179.k. 1984. 9.sz. 
p. 49-54, á: 10 

Glasgow elavult lakóépületeinek rehabilitációs program
ja a város legsikeresebb eseménve az ut6bbi években. A 



program oélja és végrehajtása. A lakosok réenétele. A

kusztikai, szerkezeti problémák. A tömbudvarok rekonstruk
ci6ja. 

102. ALLEN, B.: Building defecte - what went wrong? !Epület
károk Vizsgálata Angliában./ 
= JL~hitect9~ Journal, London, 179.k. 1983. 50.sz. 
p. 63-66, ág8 

A különböző épületezerkezetek /vb. pillérek, homlokzat
burkolatok, falszerkezetek stb./ károeodáeainak elemző 
áttekintése. 

103. Capital offence. jNégyezintee h~fomán~os ezerkezetü la
k6ház felujitása Angliában./ 

104. 

= Architect'e Journal, London, 178.k. 1983. 45. sz. 
p. 44-45, á:12 

A XIX. ez. elején épült tégla homlokzat u lak6épületet 
megtiszt1tották az évtizedek során létesült átépitések 
nyomait61. A feluj it ás előtti és utáni állapot öeeze
haaonlitása. 

Lea View House, Clapton. 
community part ic ip at ion. 
Angliában./ 

Estate improve ment through 
/Elavult lak6tömb felujitása 

= Architect's Journal, London, l78.k. 1983. 29. sz. 
p. 52-53, á:9 

A földszint ~ négy emeletes eg~forma téglahomlokzatu la
k6épületekbél ál16 tömb felujitása több részlet átalaki
tására terjedt ki: az utcai homlokzat elé felvon6-tor
nyokat állitottak, amelyet üvegezett ~vaktag köt össze 
az épülettel; a földszinti és emeleti lakásokat uj lép
cső beépitésével kétszintessé alakitották, amelyekhez az 
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utca felől előkertet, az udvar felől kis saját kertet 
csatoltak; a kihasználatlan loggiákat zárt erkéllyé a
lakitottákg a tömbudvart parkositották; a déli homlok
zatu maisonette lakások számára napfütést épitettek be. 

105. St, JO~~'8 Estate, Wandsworth. Private initiative 
revives thirties housing estate. /Középmagas lakóépület 
r~konstrukciójao! 

= Architect S IS Journal, London, 178~k. 1983, 29, sz, 
p. 56=57, á,g6 

A középmagas, hagyom~yos szerkezetü, keretes be~pité~Q 
= teljes tömbnyi - lak6épületben 270 lakás volt. A fel
ujitás részben a lakások komfort jának növelésére !kony
hák kialakitása!, részben az elhanyagolt belső udvar 
parkositására irányult. A belső udvart szintben is meg
mozgatták, a végeredményg otthonos lekásközeli pihen0-
hely kialakulása lett. 

106. Bath renaissance. !Házsorfelujitása Nagy-Britar~~iábful.! 
= Architect's Journal, London, 173.k. 1981. 18.sz. 
p. 844-=846, á:9 

Bath-ban az 1720-as években épült 2-3 szintes lakóh~zsor 
rekonstrukci6jának bemutatása. 

Német nyelven 

107. KÖRNER, H.: Zur Rekonstruktion und Umgestaltung des 
güdlichen Stadtzentrv~s in Magdeburg. /Váro8~szre
konstrukció tömbrekonstrukci6kKal Magdeburgban.! 
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= Architektur der DDR, Berlin, 33.k, 1984. 7.sz. p. 415-

417. á:7 



A rekonstrukció előtt a lakosság jelentős elvándorlása 

jellemezte a városrészt /10 év alatt 35-51 százalék/, 
ennek oka a nagyon rossz városépitészeti - higiéniai 
körülményekben rejlett. A rekonstrukció tervez4si elvei 
és megvalósit~sa. A tömbök lakóépületeL~ek utcai laká
sait komfortositották, az 1)_dvari szárnyak m.ínimális mér-
tékü bontáaával le:n.tósen javult a. min é-

sége. Két tömbudvar bemutatása: az átépitett udvarokon 
jutott he:ly játszótérnek, szeméttáro16nak, 
t:::'anszformátorállomásnak és főleg sok nö",én;vnek. 

1080 Ii.l:;TI<T 7 S$ ~ Rudolstadt = 

ili"1d der Umge des Zel1trumsbereiche8~ 

Ri.2.d o ls tadt b8n~ I 
::: L~rchitektur deT DDR, Berlin; 33" kt> 1984,1) 5$ 8Z~ 

j t=3":nak rel:onstrUK-= 

eióje. e. m:iiemlékek he l:vreállitásá.,'1, a foghijak beépité-

sén és sétáló utcák létrehozásán tul kiterjedt a oe1-
só udvarok átalakitására is. A t udvarok beépité-
seit y-észben elbontották és zöldterületeket létesitet-= 

tek a helyüköno 

öh 

8záz2d lakóterö,let 

ban::/ 
= ltrohitaktur der DDRs< Berli.:.'1.~ 33e ko 1984~ 4"sz:: 

t a mult század 
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A napoB, ~g~B~8ége8 földsainteken mo~á8sérültek sa~ 
ra alakitottak ki lakásokat. Két foghijbeépités léte
sült. k~t épület udvarában bölosódét épitettek, a föld
azinteken több kereskedelmi és ellátási létesitmény ka
pott helyet. Egy bemutatott lakóépületben az egy szin
ten lévő, három komfort nélküli szoba-ko~vhá8 lakásból 
két háromezobás komfortos lakást alakítottak ki. 

110. BURC~, H. - ~JJN. R.: Modernisie~ang in der Innen

stadt von ~ostock. /Rekonstrukci6 Rostock belvárosában./ 
= Architektur der DOOR. Berlin. 33.k. 1984. 4.sz. 
p. 214-217, á;lO 

Az eredetileg középkori házakon a XIX. században sok ön
kényes átalaki~ást végeztek: pl. 20 m magas hátsó s~ár
nyak épitése az udvarokban. a kb. 160 m2-es lakások fel
osztása előszoba és WC nélküli lakásokra stb. A müemlék
védelemmel is összekötött rekonstrukció kiterjedt a la
kások komfortositására. a régi közösségi /kereskedelmi, 
vendéglátóipari/ létesitmények átépítésére, bóvitésérs 
és ujak létesitésére, ~z udvarok terének átalakitására 
és a teljes utcakép rekonstrukciójára. 

lll. Gesellachaftliche Probleme bei der Rekonatruktion von 
Grtinderzeitgebieten am Beispiel Dresden - Aussere Neu
stadt. Wisaenschaftliche Studentenkonferenz an der Sek
tion Architektur der TU Dresden. /TUdományos diákkonfe
rencia a Drezdai Maszaki Egyetemen Drezda mult század
ban létesült lakóterületeinek rekonst~ukciója során je
lentkező társadalmi problémákról./ 
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= Architektur der DDR, Berlin. 33.k. 1984. l.sz. 

p. 49-53, á: 4 

Tiz előadás és a három munkacsoportban ~olytatott viták 
összefoglalása. A vizsgált városrész városépitészeti 



azerke zeténe k kialakulására hat6 társadalmi és gall!éI~ 
gi feltételek; a rekonstrukciót befolyásoló táreada~ 
adatok és problémák; a régi lakásállomány rekonstruk
ci6jának problémái; a lakosok kapcsolata a lakhel~
kel; a tömbök belső udvarainak ha~nálata; ~l!laki kér
dések, 

112. S'1.'ALI.KNECHT, W,: Variable GebiW.delöso.ngel'!; in Grossplat
tenbauweiae filr das innerstsdtioohe Bauen.' /PaJHles épü
letmegoldások belvárosi rekonstrukeiókho~./ 
= Bauzeitung, Berlin, ;8.k. 1984. 6.s~. p. 25;-256, 
ágll 

A váro8ll1agok foghijas tömbjemek lelJlárásm - fő~pp ;o.a

gyobb összefüggő hián,yok esetén - alkalmas paneles épü
letmegoldások egyrészt további beruházások nélkül lehe
tóvé teszik a meglévő kapaoitások kihasználását. más
részt képesek alkalmazkodni a ~pcso16d6 meglévóbeépi
téahez magasság és tetőforma tekintetében. 

ll;. NEHRING, H.-o.: Áufbau alter Holzbalkendeckenkonstruk
tionen und ihre eventuelle ScM.digo.ngen. !Régi fefödé
mek szerkezete és esetleges károsodásai./ 
= Bauzeitung, Berlin, 38.k. 1984. 6.sz. p. 268-271, 
á: 13, b: 9 

Á felujitásra - korszerüaitésre kijelÖlt házak j6 részé
ben található fefödém. Mind a tervezőnek, mind a kivite
lezőnek ismernie kell a régi fefödémfajták szerkezeti 
felépitését, jellegzetes bio16giai eredetü károsodásait, 
szerkezeti és épületfizikai hibáit. 

114. Einbau von Badem auf Holzbalkendecken. jFüidószobák 
beépitése fafödém fölött./ 
= Bauzeitung, Berlin, 38.k. 1984. 5.sz. p. 222-224, á:4, 
b:5 
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Az 1984. je~uár l-től érvényes előirás fürdőkádak, zu
hanyfülkék, zuhanytálcák vagy vizes térelemek fafödém 
fölötti beépitését szabályozza. Általá~os előírások; 
vegyi favédelem; engedélyezési eljárás. valame~yi ki
vitelezési módra érvényes előírások; egyszerü és nor
mál kivitel~ szerkezeti és tecl"L.llo1ógiai 

115. STENZEL, Js: Duschlösv~gen fül' den Einbau in Altbau
wohnungel.'b /Zu.,.~a..~y beépitési módjai régi lak.4sokban. / 
= Bauzeitu.,.~, Berl 38,k. 1984. 3.sz. p, 134-135, 
á: 4, b: 2 

A lakások egészségügyi körzetének korszerüsitésekor a 
WC mellett a zw~a..~y, ill, fürdőkád beépitésén van a 
ha~gsuly. Ha kicsi a terület, csak zuhany Jöhet szóba, 
kész zuhanyfülke va~l beépitett zuhffi1ytálca formájában, 
Az utóbbi - olcsóbb - megoldás kivitelezésének ismerte
tése, az előirások, alkalmazl1ató anyagok és termékek, 
valamint a költségek áttekintésével. 

116, BAENSCH, W.: ErfahrQ~en bei der erzeugnis- und verfah
rensverantwortlichen Tatigkeit fül' das Bauwerksteil 
W'ánde der Technologischen Linie Küche - Bad/WC, /Kor
szerü termékek és technológiák lakáskorszerüsitésekné1 
a konyha - fürdőszoba-WC fala számára./ 

68 

:: Bauzeitw..g, Be"'l in , 38.k. 1984. l.sz. p. 34-36, ág8, 
t:2, b:4 

A rekonstrukció során kialakitott vizes helyiségek fa
lai számára gipsz alapu szerelhető falakat és falazó
elemeket alkalmaznak az NDK-ban. A hazai és külföldi 
elemek müszaki jellemzói, szállitása, beépitése, be
fejezc5 mmlkái. 



117. ROMER, B.: Bausanierung und Sub8tanzerr~ltung. Diagnose, 
Konzept, Sanierungskontrolle. lAz épületfelujitás elvi 
kérdései SVájcb~,.1 

= Schweizer Ingenieur und Architekt, Zürich, l02.k. 1984, 
l4.sz. p. 269-275, á:14, t:5, b~6 

Az épületfelujitás mértékének megállapitásához fel kell 
mérni az épület tényleges állapotát és az elérni kivánt 
minőségi szint ismérveit, Az állapotfelméTéshez tábláza
tot közöl a szerző, További segédtábl~zatok a mL~őségel
lenórzéshez és a szerkezetek tulajdonságaL~k felmérésé
hez, Példák különböző szintü felujitásokra. 

118. Fp~~~~R, H,: WorDlkolonie Limmatstrasse, Zürich: Ergeb
nisse der energetischen &L~ierung, lAz energetikai fel
ujitás eredményei a zürichi Limmat uti lakótömbökben,l 
= Schweizer Ingenieur und Architekt, ZüriCh, l02.k, 1984. 

12.sz. p. 213-214, á:l 

Az 1908-ban épült lakótömbök energetikai feluj Háse ide
ális lehetőséget adott arra, hogy az eddig csak számitá
si modelleken elvégzett költség-haszon összehasonlit4st 
a valóságban is elvégezzék egy következetesen végigvitt 
rekonstrukció során. Áz összehasonlitást elvégezték a 
254lakásos együttes ,egészére és egv 10 lakásos épület
re is, 

119. BRU1n~, C.U.: Umbauplanung, Energiekonzept und Erkennt
niss6 für energetische Sanierungen. lA zürichi Limmat 
utcai lakótömbök energetikai felujitásának tapasztala

tai.1 
= Schweizer Ingenieur und Architekt, Zürich, 102. ko 1984. 

1208zo p. 214-218, á:5, b:7 

A tömbök energetikai felujitása két kategóriában történt: 
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1. Valame~vi épület teljes h5ezigetelése a küls~ meg
jelenés változtatása nélkül. 2. Kisérleti jellegli h5szi
getelés a teljes határo16 felületen és három müszaki be
rendezés kipróbálása /gázmotoros h~szivattyu hulladékhő
hasznositással. napkollektor és programozott fütésvezér= 
lő rendszer/. lk müszaki megoldások b emu.t et ása, lk költ8ég= 
ha8zon mérleg értékelése, 

120. G.ASS. J. g Konzept und Ziele dee Iee8progrél.!l:!!nes. ,Mpület
tömbök energetikai felujitása kapcsán végz-ett mérési 
program./ 
= Schweizer Ingenieur und Architekt, Zürich, 102.~. 1984. 
l2.sz. p. 218-219, á:2 

lk három zürichi'épülettömb energetikai felujitása előtt 
és után is felmérték az energiafelhasználást. A mérés 
alapelvei. gvakorlati lebonyolitása, céljai. Az épület
gépészeti megoldások részleteiről a foly6iratszám továb
bi cikkei adnak tájékoztatást. 

121. München-Haidhausen. /Ké~ blokk rekonstrukci6ja München 
elővárosában./ 
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= Baumeister, München, 81.k. 1984. 6.sz. p. 34-43, á:35 

Á két tömb rekonstrukci6ja sorén lebont ják a bannük lévő 
ipari, kisipari üzemek épületeit, de a föld alatti donga
boltozatos raktárakat mind megőrzik és uj közösségi -
kulturális célok számára uj it ják fel. A két tömbbelsó 
kitisztitásával értékes városi területet ~yernek, amelv 
lehetóvé teszi a nagyforgalmu határoló utcától való el
fordulást. A lebontott épületek helyén uj lakóépületeket 
emelnek. Az ujonnan kialakuló blokkokban egészségesen 
keverednek majd lakÓ-. kulturális- és nem zavaró kis
ipari funkciók. 



122. DARGEL, J.: Jugendwohngeme~ohaft. /Régi lak6épületek 
felujitása Nyugat-Berlinben./ 
= Bauwelt, Ny.-Eerlin, 75.k. 1984. 22.6Z. p. 920-923, 
á: 10 

A XIX. 6Z. végén épült épületegyüttes egyik szárnyában 
már lakhatatlanok voltak a lakások. A rekonstrukciós 
tervek eredetileg a szárny lebontását irányozták elő, 
késöob a felujitás mellett döntöttek. A 9 6zoba-ko~
hás, külső ~-s lakás helyén 7 fiatal közös, saját ott
hont épitett. A földszinten közös lak6konyhát. az elsn 
emeleten közös ftirdószobát, valamint szintenként egv, 
ill. két saját lakrészt alakitottak ki. 

123. HEINZE. R~: Grundsatze der Projektierung der Insta~d
setzung und Modernisierung von Wohngebauden. /Lak6épü
letek helyreállitásának és korszerüsitésének tervezési 
alapelvei./ 
= Bau ze it ung , Berlin, 37.k. 1983. 100sz. p. 506-509, 
á:8 

Általános tervezéselméleti kérdések és alkalmazásuk a 
gyakorlatban. Uj ftirdószobák és We-k alaprajzi kiala
kitásának megoldásai a konyha vagy a kamra területének 
felhasználásával, ill. az épülethez toldott. fürdőszo
ba-torony épitésével. 

124. GROH, R.: Möglichkeiten und Stand der sanitartechni
sehen Modernisierung. /A vizes helyiségek korszerti
sitésének lehetőségei./ 
= Bauzeitung, Berlin, 37.k. 1983. 10. sz. p. 515-517, 
á:4, b:6 

A korszerüsités technikai lehetőségei korlátozottak 
mind az elóregyártás, mind a helyszini épitésszerve
zés, mind a gépesités terén. Az eddigi eredmények és 
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ismeretek ö8sz~foglalása. a tecP21ikai megoldások = ~l~ 

stran.gok, függe8z'tett és önhordó 8ze;:r-előa."k-= 

vizes térelem~k az épül~ten belül és 
toldalékban. - jelenlegt szintjének áttekintés€;, 

Pr-obleme der 

letek 

lamint a t~tófelujitással kapcsolatban~ 
rendelkezésre állásának feltételei. 

berende zé ae k 

l27.GLO~ITZA, K.: Rechtliche Prob1eme bei der Vorbereitung 
und DurchfU~rur~ von Baumaaanahmen untar bewohnten Be
dingungen, /Lakott épületek fel~jitásának jogi prob

lémái./ 

12 

= Beuzeitung, Berlin, 37.k. 198;. 1O.s~. p. 52;~527. 

b:13 



Lakott 1ak6épü1~t rekonstrukciója előkészitéaének és ki
vit@lezéaén~k jogi kérdéaai. 

128. SfOCKMANN, 03: Technologie ftir die ~odernisierung 1m 
Sonnenb®rg in Karl=~rx=Stadt. !Lakóépü1@t

fel~jitáaok kivit@l~~ésének ~zervezé8e Karl=~x=Stadt

ban.! 
= Bauzeitung. Berlin, 37.k. 1983. 8.az. p. 410-412. á:2. 
tg5 

kat ért@leaB~erüen felhasználva dolgo~ták ki az inK-ban 
a lakáBfel~jitáai munkák ütemezésének ~j rendszerét. ÁZ 

építési az ezekben érdekelt szakmák éa sorra k@-
l~lő munkák áttekL~tése. ~ tapasztalatok kiértékelése, 

129, KASPARI, G. Ztl eilligen Problemeu bei der PlauUDg ru:td 

Vorbereitung von Instauaaetzcrngs=. ~oderniaierUDga= 
und Rekouatr~ktionsaas~en der Wohnungsba~sub@tenz. 

koriDzertiaitési é s N= 

kon!'itrukciós intézkedéseinek tervezési és előkészitési 
problémái.! 
= Architektur der DDR. Berlin. 32.k. 198;. 7.sz. po 390-
391. bg 5 

kérdé®kör elvi áttekiutéee a beruhá~6k és 
kivitelezők együttmüködéaét és a felelós~ég kérdését is 
vizagá.lja. 

1,0. ~OC~. O. - ~CXLlSUH, P.: ~ehr m9dernisiert@ Woh
nungen im BaugGbiet Sounenberg. !P~gi lakóépület ~= 
kon~trukciójm Karl=~x=Stmdt=ben./ 

= Arehit@ktur der DDR, Berlil:l, 32.ka 1983. 5.az. p. 303-
305, á:8 
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A. ~lib;oofor(N:ü6 tájé lét~lIÜlt lak6ter6.1trt lakóhássi
ben tulnyo~ó l'és!!!bfm d~~ob~ élil bllil:forl nélkiili 9Z0= 

ba-kon;yhás lak~ok TOltak. A laüsokat teriilt,rI;6aaze
Tonáseal egybekötTe kcBfo1'tol'ilitották. E$számo16 ~ ter
vesés és a kiTitelezés ~netér61, eredményeiről. 

131. PHlIFFml, u. ~ Stadtsmliel."Ullg: KapitalTe1."Mhwend1.Ulg 

eder lA. Tárosfelujitáa pénzügyi-gazda-
sági kérdései. I 
= Bauwelt, NYugat-Berlin, 74.k. 198;. 24.liIz. p. 909-

911, á: l 

A. régi lakások iránti ~gnöTekedett igények mSgTáitol!(= 
tatták a városfeluj ::!.táseal szembeni k6vete1mén:vemt. A. 

'gazdasági e;~mPt>ntok figyelembevételével az épületfel
ujitásokat takarékosabban. mégis hatékonyabban kell a 
j6v6ben végezni. Nem megoldott a felujitások 1!:6zponti 
támogatása. ennek kü16nböz6 ut jai lehetségesek, 

1;2. Kodernisierung am Wassertorplatz. /Épületfelujitások 
NYugat-Berlinben. I 
= Bauwelt, Nyugat-Berlin, 74.k. 1983. 14.az. p. 547-
552, á:30 

A Kreuzberg vároaréaz mult azázadban épült, 8 középma
gas lakóépületének megmentésén dolgoznak a Berlini Ma
szaki Egyetem épitéaz oktatói és hallgatói. A. bontáaok 
és uj épitéaek között megmaradt 8 lakóház rekonstruk
ciójába - mind a tervezés, mind a kivitelezés id6sza
kában - bevonták az érdekelt lakosságot ia. ! tervezés 
alapelvei, lebonyo lit ása , valamint eredményei vároa
épitészeti éa oktatási tekintetben. 



1';. USPA!U:. G. ~ lIill!Z:' P~ uud Vo~~it;mg dlH' Jl@d@rni-
lJi®l.'mlg von I~~eh!.jitások t@~!lé8e él!! 

előké8!ii:l.té~o! 

A tervezé~ és dőkés!!\ité~ l:i.ároo fő lépé~g ~ ténylegelKI 
állapot f<31!!1ér6s~. ~ felad~t s ~ 

do~t~i6 elká~~1té~e ~ dönté~khe~. A té~val kap-
csolatos r@~da~r@~ő áttekinté~,segit eliga-
zodni a itás tervezéB1 és el~ezité~i munkái kö-
zött. 

134. EEINZE. R.! Sanitarturm fÜl' di", ilIoderniaierung VOll Woh
nungen. /Fürdó~~oba-torony lakások kora~@rÜ8itéeéhezo! 
= Arehite~ur der DDRv Berlin, 31,k, 1982, 12,sz, 
p, 738=739. á:5 

A 4 emeletes lakóházat az udvar felöli oldalán két to
ronys~rü toldalékkal bővitették, A 2.24 x 3,28 m alap
területü, hagyományos szerkez®tekkel épült tornyok 
~intjein egy=eg;y WC-vel is felazerelt fürdőszoba ka

pott helyet, amelybe a lakások konyhaablaka mellett 
lét~8itett kettős ajtón lehet bejutni. A kettős ajtó 
közötti - a régi-és uj falak vastagságában kiadódó -
tér légzailipként szolgál. Á tervet más épülete knél is 
fel fogják használni. 

135. KÖRNER, Ho: Stadtebauliche Vorbereitung der ilIodernisie
rung des Gebietes am Haaeelbachplat& in ilIagdeburg. 
!Lak6tömb-~konstrukció egy felujitás alatt álló magde

burgi városrészben.! 
= Arohitektur der DDR, Berlin, 3lok. 1982. 3.sz. 
p. 154-157, á: 10 

Á városnegyed fduj itása kapci!án 80r került egy JIDisza-

75 



kilag és erkölcsileg egyaránt elavult lak6tömb rekonst
rukci6jára. A szük belsőudvaros 4-5 emeletes házak ol
dalsó és háts6 front jait elbontották. az elülső front 
lakásait komfortositották, felujitották a homlokzato
kat, a tetőket. A bontással r~ert tágas tömbud"art par
kositották, 

136. Altbausanierung in Karlsrvne. jRégi lakóépület feluji
tása Karlsruheban,j 
= Baumeister. München, 79,k, 1982, 12,8z. p, 1206-1207, 

á: 10 

Az ötszintes épület mindegyik szintjén e&V fürdőszoba és 
WC nélküli lakás volt, A rakonstrukci6 során a 
tü ko~yhából z~~yt, mosdót és we-t tartalmazó fürdé
szobát és egy közlekedőt választottak le, A fózőfülkévé 
szükült konyha elé zárterkélyt épitettek étkező céljá
ra. A homlokzat elé ugró zárterkély-toro~y födéme az uj 
határolófalra fekszik fel, kivitelezési költsége mini
mális volt, Három lakó az épitkezé 8 ideje alatt is a 
lakásban maradt. 

137, BRAUNE, u.: Biologisches Bauen, Baubiologische Gesichts
punkte bei Instandsetzungs- und Sanierungsmassnahmen. 
/1!:pitésbiológiai szempontok lakóépületek felujitásá.'I1ál.j 
= Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 30.k. 1982, 3,sz, 
p, 371-374, á:12, t:l, b:13 

76 

A lakóépületek fÚujitásakor figyelembe kell venni az é
pitésbio16giai kutatások legujabb eredményeit, Áz épitő
anyagok és épitésm6dok értékelése az emberi egészség 
szempontjáb6L Egészséges belső klimát teremtő fűtési 
megoldások és villamos hálózat.' 



138. Zwei Wohngebaude. /Két lakóépűlet rekonstrukciója Nvu
gat-Berlinben. / 
= Bauwelt, Nyugat-Berlin, 73.k. 1982. 37. sz. p. 1568-
1569, á: II 

A rekonstrukciós területen lévő mult századi középmagas 
lakóházak egyikére uj emeletet huztak fel, A másik ud
vari oldalszárnyát lebontották, ig~ tágasabb lett az 
udvar. Az elbontott szárny földszinti falát - terasz 
mellvédként - részben megőrizték, ezáltal látP~tó ma
radt a műemlék épület eredeti szerkezete. 

139. M..4.,."t\CUSE, P.: Wohnungsversorgung in den USA. /Lakás
helyzet és -politika az Eg~esült Államokban./ 
= Bauwelt, Nyugat-Berlin, 73.k. 1982. 31/32,s2. 
p. 2390-1292, á:2, t:l 

AZ USA-ban a lakások száma meghaladja aháztartásokét, 
mégis hiány van olcsó lakásokba~. A lakásállomány tul
nyomó része családi házakban va~, de kis részük a XIX. 
századi bérkaszárnvákban található. Ezek felujitása 
régóta vita tár~a szakmai körökben. A slum-ösödött 
körzetekben csaknem lehetetlen pénzÜgyi támogatást 
/kölcsönt/ kapni az épűletfelujitásokQoz. 

140. TAEGER, M.: Le Marais. Ein Beispiel der erhaltenden Er
neuerung? /Párizs Le Marais negyedének felújitása./ 
= Bauwelt, Nyugat-Berlin, 73. k. 1982. 9. sz.· p. 294-

297, á:9 

A negyed lakása inek 10 százalékában.nincs villany, 30 
százalékában nincs folyóviz, 60 sz8.zalékában nincs WC. 
1966 óta folyik a városrész felujitásának tervezése és 
kivitelezése. A felujitás tömbönként kezdődött el, az 
egyik kitisztitott tágas tömbudvarban pl. 4 családi há-
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zat épitettek fel. A lakosok ház-. utca- és tömbo~zott
ságokat alakitottak a rekonstrukci6val kapcsolatos ér
dekeik védelmére Ipl. közeli cserelakás, részvétel a 
tervezésben, lakbérek alakulása stb.l. 

141. MENGERL~GHAUSEN. M.: Integration der Haustechnik bei der 
A1tbaumodernisier~~. lAz épületgépésseti technika in

tegrálása régi épületek korszerüsitése során.1 
= Heizu~ = Lüftung = Klimatechnik = Heustechnik, Düssel
dorf. 33.k. 1982. 4.sz. p, 127-135, á:20, b:10 

A régi 1ak6épü1etek korszerüsitéséve1 kapcsolatos épület
gépészeti technikát áttekintő cikk szerzője felméri a 
korszerüsités problémáit és fejlődési irányait, vizsgál
ja az alapraj zi -megoldás lehetrségeit, elemzi a tipizá
lás és szabv6.n'Tositás nehézségeit. A gépészeti megoldá
sok történeti áttekintése után bemutatja az NSZK-ban 
kaphat6 korszerü térelemeket, szerelőfalakat és -akná
kat, valamint sorolhat6 gépészeti mo~ulelemeketo 

142. SCHMIDT, F.g Projektieru,ng der Instandsetzung und Moder= 
n~s~erung im Baugebiet Brühl in Kar1-Marx-Stadt. IKét 
lak6tömb rekonstrukci6ja Karl-Marx-Stadt-ban.1 
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= Bauzeitung, Berlin, 35. k. 1981. 8. sz. p. 410-413, 

á:9 

A rekonstrukció során komfortositották a lakásokat, táv
fütésre kötötték az épületeket, megszüntették a földszin
ti lakásokat és közösségi lüzlet, vendéglátóipari helvi
ségl funkciót adtak a földszintnek. Ezáltal szinesedett 
az utcakép is. Az udvarok beépitéseinek lebont4sa és 
szabad területként való kiképzése is terv volt, de ez 
csak részben valósult meg a földszinti kereskedelmi lé
tesitmények kiszolgáló-terület igényei miatt. 



143. MICKLISCH, P. - PESTER. W.g Fnnktionelle und technolo
gische Losungen bei der Modernisierung des Baugebietes 
"Sonnenberg" in Karl-Marx-8tadt. /A. századfordulón lé
tesült lakóterület épületeinek korszerüsitése és feluji
tása. FunkcionÁlis és technológiai megoldások./ 
= Bauzeitung, Berlin, 35,k. 1981. 8.sz. p. 414-417, á:6 

Á felujitásta lakásszám kb. 30 százalékos csökkentésé
veloldották meg. A. megnövekedett alapter'dleten mind
egyik lakásban ki lehetett alakitani fürdószobát, konv
hát és elószobát lak6terület-veszteség nélkül. Különbö
ző tervváltozat9k a fürdőszoba /zuhanyfülke/ elhelyezé
sére. A. szerkezetek felujitása. A. lakóterületen javult 
a lakások szobaszám szerinti összetétele. 

144. SCHATZCHEN, S.: Aufwandskennzahlen für die Modernisie
rung des Küche-Bad-WC-Bereichs in Altbauwohnungen. 
/Kóltségráforditási mutatók régi lakások vizes helyisé
geinek korszerüsitéséhez./ 
= Bauzeitung, BerlL~, 35.k. 1981. 6,sz. p. 315-317, t:2 

A költségráforditási mutatók az egyes felujitási munka
együttesek /vizes csoport, tető, pince, fütés stb,/ 
kÖltség-, anyag- .és munkaráforditásait tartalmazzák, 
figyelembe véve a müszaki adottságokat és a mindenkori 
helyszin különlegességeit. Ráforditások országos /NTIK/ 
átlagban, a korszerüsités szinvonalának függvényében, 
lakott és nem lakott épületben. 

145. LANG LIT Z , H.: Erfahrungen bei der Ausarbeitung von Bau
zustandsanalysen für die Rekonstruktion von Wohngebie
ten. /Lak6területek rekonstrukci6jához készülő álla
potanalizis kidolgozása során nyert tapasztalatok./ 
= Bauzeitung, Berlin, 35.k. 1981. 3.sz. p. 125-127, 

á:3 
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il. b@ruházó által kidolgozott állapot~alizis a feluji
táaeal kapcsolatos döntések előkészitéséhez szolgál a
lapul. il. felujitandó szerkezetek 10 csoportba vannak 
sorolva, 2Z állapotukat 4 fokozat jellemzig O-5, 6-25, 
26=50 és 50 százalék feletti elhasználtsági fok. Az 
épÜletgépészeti hálózatot csak az utolsó három fokozat
ba sorolják be. 

1400 bei der Gestaltw1g der 
n1?Jleren 
kör?l ... yez@t 

lakó-
régi épitésü lakóterületeken./ 

= Architektur der DDR, Berlin, }0.k. 1981. 12.sz. 
p. 752-753, á:3, 0:3 

lakókörnyezet tekintetében is ~Qlönböznek 
egymástól az uj és 8. régi lakóterliletek, .Az ujakon a 

városhigiénipi követ@lmények ki@légités6 jobb, a 8Z8.

b8dterület~kinálat na5yobb, a régieken az h~timit4s 
fokozottabb, A régi lakóterületek 8zabadterületei el
sősorban 8. tömobelsókben fejleszthetók, Három megoldá-
si'változat ös sz ehasonlitáaag jellemző 

nvsiks hátrá::"'1.yaik:) t@rületek haBználhat6aága, ez@k 

átfedési i. 

, P. g llodernisierung von 'lWohnbauten 

j~ eottbua~ /Régi lakóépületek korszerüsitése az NllX~ 
ban./ 
= k"ehitektur d@r DDR D Berlin í1 ,ere> k~ 19811) ll:; SZo 

p, 682=684, á:9 

eottbu8 város tudomány~B=müszaki t~rvének részét kép@z
te: az épülethlujitáJ!lokban alk!!l.lmai!lh@.tó \lj technológi
ák és szervezési módszerek kipróbálása, Az épitési idő 

csökkentése érdekében üzemben elő~gyártott. előre 



geket. aknákat stb. - alkalmaztak. 

148, MICHALK. Ho: Variantenvergleich zur Entwicklung von 
Wohnungstypen für Baulűckenschliessungen in Dresden. 
/Foghijbeépitéshez alkalmas lakástipusok tervezése./ 
= Architektur der DDR. Berlin, 30,ko 1981. 8.sz. po 495-
503, á:24 

A lakóterület ek rekonstrukciójakor gyakran sor kerűl a 
foghíjak beépitésére, A téma elméleti kidolgozása cél
jából 7 épitészkollektiva tervváltozatokat dolgozott ki. 
A tervpályázati pályamüként készült tervek bemutatása, 
birálata. Az egyes változatok elbirálásának fő szempont
ja az adott környezethez való alkalmazkodás. 

149. GERLACH, P.: Grundlagen, Methoden und Studien zur stad
tebaulichen Planung der Modernisierung, Rekonstruktian 
~~d Umgestaltung von Altbao~ebieten. /Régi beépitési te
rületek korsz€rüsitésének és rekonstrukci6jának város
építészeti tervezése./ 
= J..rchitektur der DDR, Berlin .. 30. k, 1981. 6. sz. p. 346-

347, áll, b:12 

Az NDK Városépitési és Épitészeti Intézetének kiemeIt 
kutatási témája a-régi beépitési területek rekonstruk
ciója. A kutatás eredményeit több beszámolóban foglal
ták össze, Ezek tartalmazzák valamennyi részletkérdés 
- városképi, tulajdonjogi$ használati közmű és egyéb 
kérdések - tervezési alapelveit. Áz eredmények felhasz
nálhat6k a rekonstrukci6ra vár6 területek állapotfel
mér-éséhez, a tervváltozatok kidolgozásához és értékelé
séhez, valamint az átalakitásikoncepci6 kidolgozásá

hoz. 
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150. NOL'l'E, E. g Die Eerüoksichtiglm.g der Eigentums- tmd 
R~tztmgsrechtsverhaltnisee an Grundstücken und G@b~
den bei der langfristigen Vorbereitung von Kodernisie
rungs- und Ne~baumasBnahmen. /Lakások és telkek t~
lajdoni és használati jogviszon:vának fig:velembevétele 
korszerüsitések és átépitések hos8zutáv~ előkészitése
kor·1 
= Architektur der DDR. Berlin, 3O.k. 1981. 6.az. 
p. 353-355, ágl, b:2Q 

A tulajdoni és használati jogviszonyok felmérése, jel
le~ő ismérveik, beépitésük a rekonstrukci6 jogi elő
készitésébe. Az NDK vonatkoz6 jogszabályai. 

151. HEINZE, K.: Zl1r Einbeziehung der Bürger in die stM,te
bauliohe Planung ~~d Vorbereitung der Modernisierung~ 
Rekonstruktion und Umgestaltung in innerstMtisohen 
Altbaugebieten. lA lakosság bevonása régi belvárosi 
területek rekonstrukoi6jának tervezésébe.1 
= Architektur der DDR, Berlin, 3O.k. 1981. 6.sz, 
p. 356-358, á:2, t:l./b:8 

A lakosság bevonása egyrészt megfelelő tájékoztatást, 
másrészt tényleges együttmüködést jelent a rekonstruk
ció előkészitési, tervezési és kivitelezési ütemeiben 
egyaránt. 

152. SANCHEZ-CRUS, M. - AHRENS,W.: Ein Verfahren zur Opti
mierung von Me,ssnahmen des komplexen Wohnungabaus in 

Rekonstruktionsgebieten. IMatematikai m6dszer rekonst
rukci6s területek komplex lakásépitésének optimálásá

hoz·1 
= Architektur del' DDR, Berlin, 30. k. 1981. 6. sz. 
p. 359-360, á:l 

A REWO/DISKO I Rekonstruktion-Wohnungsbau/Diskrete 



Optimierungj ~ljáráat elaősorban lakóterület-rekonstruk
ciók számára dolgozták ki, de uj beépitéanél ie alkal
mazható. Az e ljárás alkalmazása, az el:!hez sll!íÜlaIég@s be
menő adatok és az eljáráseal ny0rhetó adatok áttekinté-
se. 

153. ENZMANN, CH.: Visuelle Simulation in St~4tebau und Ar
chitektur, jVizuálía szimuláció a városépitésben és az 
épitészetben, j 

= j~chitektur der DDR, Berlin, 3O.k, 1981. 6.sz. p, 366-
367, á:6 

A városépítészeti jés egyébj tervek megjelenítésének ha
gyománvo s formái - perspektiva, modell - mellett két uj 
eljárással is megjeleníthető előre a tervezett együttes, 
mégpedig o.lysn szemszögből, ahogy azt a benne élő' ember 
látja majd. A számitógépes ábrázolás költséges berende
zéseket igényel, a cikkben bemutatott modellfilm6ző 
technika Víszonylag egyszerübb és olcsóbb. A mozgatható 
videokamera és használata. 

154. HÜLLER, H. - tour, K.-Hog Forscp~gsvorhaben in Greifs
waId. jLakóter-iiletek rekonstrukciója Greifswald-ban',j 
= Architektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981, 5,sz, p. 282-
298 , á: 29, b: 6 

A belvárosi lakóterület rekonstrukciója négy tömbre ter
jedt ki. Á !VIIl,-XIX. századi lakóépületek lakásait kor
szerüsitették, s létesült 314 uj lakás is. A területnek 
a városban elfoglalt helye szükségessé tette közösségi 
létesitmények rekonstruálását, bóvitését, ill. létesité
sét, A tömbök udvaraiban csak egy-egy épületet, épület
szárnyat hagytak meg, a többi területet parkositották, 
A rekonstrukció alapelvei. cé lkitüzé se í, megvalósitása. 
A városrész kapcsolata a város egészével, beilleszkedé
se alaprajz és sziluett tekintetében-
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155. HÜLtER, H, ~ HAHN, U.: Zu einigen ökonomischen Überle
g~~en L~ AuswertQ~g des Greifswalder Experiments, 
/A Greifswald-i városrekonstrukciós kisérlet néhá~y 
gazdasági kérdése./ 
= Architektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981, 5,sz. p. 299, 
á: l, t: 1 

A Keleti tenger parti város belső területének rekonst
rukciójábÓl általá~osan érvényes tapasztalatokat is ki
vá~tak levonni, Az eredmé~yek kiértékelése megtörtént, 
felmérhetók"a gazdasági összefüggések is, A költség- és 
egyéb ráforditások összehasonlitása az uj épületekre ér
vényes normativákkal, A rekonstrukció társadalmi haszna 
vitathatatlan, de az alkalmazásra kerülő termékek és 
technológiák további racionalizálásával a költség-haszon 
arány még javitható lenne. 

156, PAETOW, R, - MERZ, D. - N~TZ, V" Zur Tec~~ologie und 
Baudurchführ~~ im Experiment Greifswald, /A Greifs
wald-i kisérleti városrekonstrukció kivitelezésének né
hány kérdése./ 
= Architektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981. 5,sz. p, 300-

301, á:3, t:l 

A rekonstrukcióval érintett tömbökben uj - jórészt la
kásokat tartalmazó - épületek is létesültek. A panelea 
épitésmód alkalmazását a megőrzendő épületek közötti 
szük helyen a technológia gondos megtervezése előzte 
meg. Ennek fő szempontjai, müszaki jellemzói. 

157. MEHLHORN, J.: Rekonstruktion Barocker Bürgerhauser in 
Dresden. /4-5 szintes barokk lakóépület-csoport re
konstrukciója Drezdában./ 
= A~chitektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981, 4.sz, 
p. 218-222, á:24 



A városközpont peremén elterülő lakótömb rekonstrukció

ja során az uj lakásokéval azonos szintü komfortot ala
kitottak ki a lakásokban, s egyuttal helvreállitották 
a tömbben lévő közösségi létesitmények együttesét is. 
Ez egyes esetekben ~elujitást, más esetekben a létesit
mények megszüutetését és ujak kialakitását jelentette. 

158, KORN, R,: Deutliche Fortschritte im komplexen Wohnungs
bau in der Hauptstadt Berlin, lA lakásépités helyzete 

Berl:L."lben·1 
= Architektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981, 3,sz, p, 137-

14-3, á: 15 

Berlinben az uj lakóépületek I-telepekl épité S8 mellett 
a meglévők felujitása a lakáshelyzet javitásának fő ut
ja, A lakóépületek és -tömbök rekonstrukciója kiterjed 
a lakások komfortositására, a közmüellátás fejlesztésé
re, védett Irőképp a zajtól védettl pihenóterületek ki
alakitására elsősorban a tömbbelsőkben, az utcai tér 
minőségének javitására. 

159, MÜNZ BER G , J.: Modernisierung desArbeiterwob~ebietes 
Halle-Glaucha. IMunkaslakás-tömbök rekonstrukciója az 

NDK-bSi"l·1 
= Architektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981. 3.sz. p. 152-

157, á: 13 

A több lakótömbre kiterjedő rekonstrukci~ban a legrosz
szabb 2-3 szintes, komfort nélküli épületeket többnyire 

lebontották. Á 4-5 szintes épületek lakásait kom{ortosi
tották, a belső udvarok beépitése~t eltávolitották és 
parkot, játszóteret, száritóterülete, szemétgvűjt0 sar
kokat alakítottak ki. Ujraélesztették a kereskedelmi él!!! 
szolgáltató hálózatot és itt kap majd helyet a várostör

téneti muzeum is. 
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160. E ICHELKRAUT, W.g Erha1tung der Wohnbausubstah~ mit mo
dernen i«ethoden. I~ lakásállomány megőrzésének kerese
rü módszerei.1 
= Architektur der DDR, Berlin, 30.k. 1981. 3.sz. p. 1540 

Az NDK-ban 1981 és 1985 között kb. 340.000 lakást kor
szerüsitenek, ez a lakásépitési programjuk fontos ré
sze. Az eddig uralkodó kézmüves módszerekfelváHásá
val, az ipay'ositásnak a felujitásba való ~evezetésével 
kivánják növelni a hatékonyságot. Á gyakorlatban bevál
tak a roncsolásmentes vizsg8.latok, az alkalmazható ter
mékek katalógusa és számos uj technológia. Kisérlet fo
lyik a konyha-fürdőszoba-WC kialakitásának lakott la
kásban való elvégzésére. Ez utóbb ihoz magasabb képzett
ségü munkaer0rB van szükség. 

161. MUNSE, M.g Produktionsorganisation - Instandsetzung in 

der alteren Bausubstanz. IÁ lakásfelujitások kivitele
zésének szervezése.1 
= Bautechnik, Berli..'1, 35.k. 1981. 8~sz. p. 434-436, b:4 

Az épitési folyamatok ,időbeli szervezése lényegében há
rom módon történhet: az épitési munkaszakaszok egymás 
utáni, párhuzamos és egymást átfedő végzésével. Áz e

gyes szervezési formák előnyei, hátrányai, kapacitás
és időszükséglete, stb. A folyamatok gazdaságossága. Á 
kivitelez0s technológiai tervezése. 

162. "Darmstadter Hof" in Heidelberg. ITömbrekonstrukció 
Heidelbergben·1 
= Baumeister, München, 78.k. 1981. 12.sz. p. 1261-

1266. á: 19 

A városközpont szélén álló tömb a mult század második 
felében létesült. Az épületek erkölcsi és fizikai ko
pása és a területnek a város8zerkezetben elfoglalt he-



lye egyaránt ~dokolta a rekonstrnkoi6t. A réssb@n bon
táBsal ée uj épitéssel, réa~ben épületfcdnjitással meg
oldott rekonstrukció terveséei alapelvei. programja é8 
megva16sitása. 

163. Wohnen in der Altstadt. jLakóterület-rekonstrukció 
Straubingban./ 
= Baumeister, München, 78.k. 1981. 5.sz. p. 492-497. 
á:23 

Az Alsó Bajoroazág-i kisvárosban folyó vároar~konatruk
eió érinti a bemutatott két lakótömböt is. A régi épü
letek felujitásának költségei az ujakéval csaknem azo
nosnak bizo~yultak. a kör~yezetükhöz kötŐd~ lakók sze
rint azonban megéri ez a ráforditás. A blokkbeleőkben 

80 helyes mélygarázs létesült, részben parkositott ud
var nyujt lakásközel1 pihenőhelyet. 

164. NEu]uu~, G.: Schwierigkeiten mit dem Konsens. /A tör
ténelmi környezetben való épités nehézségei./ 
= Baumeister, München, 78.k. 1981. Lsz. p. 49-53, 
á: 19 

A városok történelmi központjaiban, ill. negvedei szá
mára való mindennemü tervezés - uj és' rekonstrukció -
egyaránt számos elvi problemát vet fel. A tervezés né
hány elméleti nehézsegét gyakorlati példákon mutatja 
be a szerző. 

165. RICCABONA, CH.: Entscheidungsmodelle zur WohnhaUB
sanierung. !Döntési modellek a lakóéület-rekonstruk
ci6 szám8ra./ 
= Deutsche Bauzeitachrift, Gütersloh, 29.k. 1981. 8.8Z. 
p. 1201-1208, t:16 

Ld. 67. tétel. 
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166. FISCHER, O.B.: Die Modernisierung der AltbauwoP~ur~en 
im Bereich KüchejBadjWC und zu Fragen der Gas- cUla 

Abgasinstallationder Altbauwohnungen. jRégi lakások 
épületgé pés zeti korszerüsi té se.j 
= Stadt- und Gebaudetecp~ik, Berlin, 35.k. 1981. 7.sz. 

p. 194-197, á:9, b:14 

A kors zerütle n lakások komfortositása különböző épület
gépészeti megoldások szerint lehetséges: gépészeti 8ze
relőfalak, szerelőaknák, térelemek és az épülethez tol
dalékként hozzáépitett, WC-t és fürdészobát tartalmaz6 
toro~v létesitése utján. Az 86.ves változatok áttek;r,té
se: a világítás, szellőzés, viz- és gázellátás, füst
gáz- és szenn'Tvizelvezetés megoldása a különböző ese
tekben. 

167. ~~RBACH, u. - RŰEGG, A.: Stadtform und Wohnform, JA 
városforma és lak6forma kapcsolata.j 
= Werk, Batlen Wo!L1'J.en, Zürich, 68. és 35.k. 1981. 
12,sz. p. 25-28, á:15 

A XIX. sz8.zadból származó beépitések - a középkori ma
gok mellett - mennyiségileg legfontosabb részei a oel

városainknak. A tömbök belső udvarai egyféle "gvártási 
hulladékként " jöttek létre. Ezeknek az udvaroknak a 
beépitésektől valómegtisztitásával és aktiválásával 
fontos félközösségi, lakásközeli pihenőterületek nver
hetők. Ha az eddigi hátsó, udvari homlokzat elé un. 
vizes torony és 'erkélvek épülnek, akkor ez az oldal 

válhat a tulajdonképpeni lakó-homlokzattá. Abemuta
tott példába1'J. az átépités eredményeként jelentősen 
nőtt a lakások ~~sználati értéke, jaVult az udvari 
homlokzat megje lené se. 



168. TROMMER, D. - WDi1CEIJIT .. A1'7N, D,: Lückenschliessung i..71 ei
nem Altstaotbereich von Zwickau, lLakótömb lezárása 
foghijbeépitéssel Zwickauban.1 
= Architektl~r der DDR, Berli..71, 29. k. 1980. ll. sz. 
p. 660-663, á:ll 

A közel trapéz alaprajzu lakótömb lezárására épitett 
lakóházat a homlokzat jelentős hossza miatt szekciókra 
tagolták. A meredek tetős p tagolt homlokzatu épület 
jól illeszkedik a tömb többszáz éves épületei közé. 

169, ADMU, H.: Grunofragen der stadtebsulichen Rekonstruk
tion ulld ModernisiertL7lg. ECE-Seminsr zur Altbaumoder
nlSlerung. INemzetközi szeminárium a városépitészeti 
rekonstrukcióról.1 
= Architektur der DDR, Berlin, 29.k. 1980. 5.sz. p. 311-
313, á:6, b:l 

.4.z ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának épitési kérdé
sekkel foglalkozó szervezete többéves munkát zárt le a 
Hollandiában megrendezett szemináriummal. Három fő té
mét tárg:raltak meg: a régi épü·letek korszerüsitésének 
által4nos célkitűzéseit, a rekonstrukciók szociális 
szempontjait és a gazdasági vonatkozásokat. A többéves 
munka és a szeminárium vitáinak eredményeit ajánlások

ban foglalták össze. 

170. DUNKEL, K.: Zur weiteren Durchführung der Seschlüsse 
des IX. Parteitages der SED auf oem Gebiet der Erhal
tung und Modemisierung des Wchnungsbestandes. lA la
kásállomány megőrzésének és korszerüsitésének politi
kai alapelvei az NDK-b&71.1 
= Architektur der DDR, Berlin, 29.k. 1980. 2.sz. p. 68-

73, á: 25, t: l 
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A meglévó lská.sállománnyal val 6 gazdálkodás al!; NDK 18-
káspolitikájában. A célkitü3éahez kapcso16d6 gazdasági
müszaki feladatok. A gyakorlatban bevált technológiák 
áttekintése. 

171. Rekonstruktion alter Stadtbereiche in Moskau, /Régi vá
rosrészek rekonstrukciója Moszkvában./ 
= Arehitektur der DDR. Berlin, 29.k. 1980, 2.sz. p, 81-
85, á:12 

Moszkva egyik fizikailag és erkölcsileg elavult város
negyedének rékonstrukciója. Az 1700 és 1917 között épült 
épületekből álló tömb belsejében elbontottak több épü
letszárnvat, a lakások igy elegendő benapozáshoz, a la
k6k pedig szabad területhez, alatta parkolókhoz jutot~akw 
A tömb többi épületét feluj itották. 

172. Zur Rekonstruktion alter Stadtviertel in Prag. /Régi 
prágai városrészek rekOnstrukciója./ 
= Architektur der DDR, Berlin, 29.k. 1980. 2.sz. p. 86-
87, á:3 

A városrekonstrukciós terveken belül fontos szerep jut 
Prágában a tömbrekonstrukci6nak. Egy a Vinochrady város
részben lévó, 17 lak6épületb51 ál16 blokk rekonstruk
cióját kisérleti jelleggel végezték el. Két .épületet le
bontottak, helyükre ujak épültek, két j6 állapotban lé
vót csak tataroztak, a többit teljesen rekonstruálták. 
A földszinti lakások helyén gyermekkocsitároló, mosó
helyiség stb. létesült, Az udvari beépitések lebontása 
parkositást tett lehetóvé, A lak6kat az épitkezés idejé
re e célra létesitett un. bérl6-szállodába költöztették, 

173. STELZER, H.: Probleme der Erhaltung und Rekonstruktion 
historischer Bausubstanz im Rahmen der sozialistischen 
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Umgestaltung von Klein- und Mittelst~ten in der DDR. 
/Az NDK kis- és középvárosai történelmi épül@tállomá
nyinak megőrz~se és rekonstrukciója./ 
= .Architektur der DDR, Berlin, 29. k. 1900. 2.ez. p. 114-

120, á: 19 

A müszakilag és erkölcsileg is elavult lakó~pületek r@

konstrukciós lehetőségeinek elvi áttekintése és ~akor
lati megoldások bemutatása. Á lakások komfortositásának 
különböző megoldásai, pl. vizescsoport-változatok a la

kás eredeti tertiletén, épülettoldalékban elhelyezett 
lépc sőhá.z , elószobák és vizes helyiségek stb. 

174. KUHN j Re: WO~21en L~ alteren Wohngebieten. So~iologische 

Untersuch~~g des engeren Wohnbereiches. /A szükebb lak6-
környezet szociológiai vizsgálata régebbi lakóterülete
ken./ 
= Árchitektúr der DDR, Berlin, 29.k. 1980. 2.sz. p. 121-
125, á: 15, b:7 

Lipcse három lakóterületén. -tömbjében végeztek szocio
lógiai elemzést, részben kérdezés, részben megfigyelé
sek alapj~~. A Vizsgálat során alkalmazott módszerek 
bemutatása. A három lakótömb ismertetése épitészeti és 
használati szempontból, A vizsgálat célja az volt, hogy 
segitsen megérteni az életmód és az építészeti-térbeli 
környezet kölcsönhatását. EgyértelmÜ9n megmutatkoztak 
a régebbi lakóterületek városépitészeti és szociális 
eló~yei. amelyek indokolják, hogv a rekonstrukció fo
kozott szerepet kapjon a lakásépitési programban. 

175. "Hobhouse Court·, in London. 
= Baumeister, München, 77.k. 1980. 7.sz. p. 709-711, 
á: II 

A rekonstTuált együttes egy hosszan elnyuló tömb közbül-
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s6 szakasza. A XIX. században épült lakóházak épületfizi
kailag és -gépészetileg különösen elavult állapotb~~ vol
tak~ A felujitást és korszerüsitést az utcafront megőrzé
sével oldották meg. Az udvari oldal toldaléképületeinek 
elbontásával kellemes belső udvar jött létre, amelyet 
mindkét hat ároló utca felé megnvitottak a nyilvá.:.~ossÁ.g 

számára, A fe itáBokat az eredetihez rzsonló l 

/tégla, ablakok/ kivitelezték, az uj épületek be illesz
kednek az egYüttes léptékébe, 

Orosz nyelven 

176. KUTüKOV, V.: Pereplanirovka domov sztaroj zasztrojki. 
/Régi lakóépületek felujitásának tervezési kérdései./ 
= Sztroitel' sztvo i Arhitektura Mo BZk-vÜ, Moszkva. 1980. 
8,BZ. p. 18~19, 4:6, tIl 

Régi lak6épület felujitásaaz alaprajz átalakitásával a 
Szovjet~"i6b~~. KÜlönböző alaprajzi változatok vizBgála-

Cseh nyelven 

177, CERNY, M.: Dialog s minulosci. /Párbeszéd a mu1ttal -
a városfelujitás néhány szempontja./ 
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= Architektura CSR, Prága, 39,k. 1980, 10.8Z. p, 435-

437, á:4 

A városfelujitás fontos azempontja a város történelmi 
fejlődésének tisztelete, A megismételhetetlen épitmé
~yek egy-egy adott történelmi pillanat tanui, esztéti
kai értékükön tul erősitik a lakosok történelem-tudatÁt 
és érz~lmi kötődését városukhoz, ill, annak egyes részei-



hez, A korszerüsitések kapcsán végzett átépitéseknek ezért 
az esztétikai szempontok mellett a társadalmi=érzelmi 
szempontokat is figyelembe kell venniük. 

178, VOZENILEK, J.: Regenerace a prestavba prazskych Vinohrad, 
/A prágai Vinohrad ne~ied rehabilitációja./ 

= Architektura eSK Prága, 39.k. 1980. W.sz. p. 4-38-440, 
á:5 

Városaink területi növekedésének korszaka ut~~ ma a régi 
negyedek helyreállitása és átépitése vált sürgető feladat
tá. Ezen belül a legkülönbözőbb formák alkalmazhatók a 
tatarozástól kezdve, a korszerüsitésen át a mélvreható re
konstrukcióig. A különböző formák kapcsolatát a VL~ohradv 
városr~sz hosszutávu helyreállitási koncepciójáról kidol
gozott tanulmányban vizsgálta meg a Prágai Müszaki Egyetem 
Épitészmérnöki Karának Városépitési tanszéke. A szerző is
mérveket állit fel az egyes objektumok megitélése,. a vá
rosszerkezetbe való beilleszkedése, a tulajdonképpeni át
épités és ennek ütemei számára. 

179. STURSA, J.: Modernizace bytového fondu v Praze, /Régi 
lakótömb rekonstrukciója Prágában./ 
= Architektura CSR, Prága~ 39,k. 1980. 10,8Z, p. 441-

447, á:32 

A XIX. század végén - XX. század elején létesült épüle
tek rekonstrukciója során komfortositották a komfort nél
~Jli lakásokat, esetenként a régi lak4s alapterületén be
lül, más esetekben két kislakás összevonásával. A régi 
és az uj alapraj zok j 61 példázzák a megoldási lehetősé
gek sokiéleségét, a mindenkori épületadottságokhoz való 
alkalmazkodás követelmé~yeinek és a korszerü lakással 
szembeni igénynek az egyidejü kielégitését. A rekonstruk
ciót s müemlékvédelmi szempontok figyelembevé~elével vé
gezték~ 
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180. Preha-Vinohrady, studie modernizace. jTömbrekonstruk
c ió Prágáben. / 
= Architektura eSR, Prága, 39.k. 1980. 10.sz. p. 448-
451, á:16 

Az épitészeti összhatás eredeti logikájának és egysé
gének a tiszteletben tartása akkor is fontos, ha nem 
müemlék épületről ven szó. Az objektum hiteles megér
zése egyaránt fontos régebbi és kevésbé r-égi, egysze
rübb és diszesebb épületek esetében is, A lakásállo
mány eredmé~yes rekonstrukcióját a lakókörnyezetre, 
a városkép folytonosságára tekintettel kell elvégezni. 
A bemutatott tömb rekonstrukcióját a fenti szempontok 
figyelembevételével tervezték meg, A komfort nélküli, 
többnyire szoba-konyhás lakásokat általában kettesével 
összevonták, az igy kapott nagyobb alapterületen több
szobás, étkez~konyhás, a korszerü igénveknek megfele10 
komfortu lakásokat alakitottak ki. 

181. Preha - Rusle, modernizecebytového fondu. /Régi la
kóépületek rekonstrukciója Prágában./ 
= Architektura CSR, Prága, 39.k.1980. 10.sz. p. 452-
453, á:5 

A rekonstruált lakóépületek egyikében szintenként két 
lakás - egv komfórt nélküli és egy komfortos, de igen 
korszerütlen - lakás volt. Á rekonstrukciót a régi ~a
kásalapterületen belül végezték el: az el.őszoba. ill. 
előtér és a ko~yha alapteTÜletének felhasználásával 
jutott hely külön WC-nek és fürdóazobának is. A belső 

vizes helyiségeket uj gépészeti akna szolgálja ki. 



Dán n.yelven 

1820 Et gardforlob i N;vhavn. /Tömbrekonatrru:ci6 Koppenhágá
ban./ 
= Arkitektur DK, Koppenhága g 27.k. 1983. 7.sz. po 294-
303, á: 27 

Koppenhába Nyhavn nevü városrészében található a re
konstruált tömb. Áz egyes épületek felujitása eltéró 
időkben. de egy átfogó terv alapján történt; Ez elsó
sorban a homlokzatképzés és -szinezés megoldásában ve
zetett szép eredményhez. 

183. Restaurering af huse in Rigensgade kvarteret, Kobenhavn. 
/Lak6tömbrekonstrukció Koppenhágában./ 
= Árkitektur DK, Koppenhága, 27.k. 1983. l.sz. p. 39-

44. á: 15 

.A 3-4 szintes lakóépületekból álló. erősen slum-ösödött 
tömb rekonstrukciója során a legrosszabb állapotban lévő 
épületeket lebontották, az arra érdemeseket felujitották • 
.A XVII.-XVIII. században' épült házak felujitásakor az 
eredeti épitészeti hatás ujbóli megteremtésére töreked
tek. 

Olasz n:yelven 

184. Frammenti di citta. /r.ak6tömbrekonatrukci6 Nyugat
Berlinben./ 
~ Domus, Milano, 1983. 644osz. p. 9-16, á:26 

Nyugat-Berlin Friedrichstadt elnevezésü részében talál
ható a bemutatott két rekonstruált lak6tömb • .A 3-á-5 
szintes lakóépületek által körülvett belső udvarok ki-
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alakitása példamutató. Az épületek udvar felé tekintő 
homlokzatai fehérek egy-egy élénk 8zinfolttal, pl. 
kék nyilászárók, piros erkélykorlát stb. A földszinti 
lakások csaknem mindegyikéből lépcső vezet le az ud-

Francia l;;relven 

185. BALLER, H.z Rehabilitation a Berlin-Krezberg. !Lakó
épület-felujitás NYugat-Berlinben.! 

96 

= Architecture d'Aujourd'hui. Párizs, 1982. 220,sz. 

p. 56-59, ád7 

Az évszázad elején épült hagyományos szerkezetü közép
magas lakóház rekonstrukci6ja az eredeti állapot hü 
visszaállítására törekedett, a.m.it az épület városképi 

szerepe indokcIt, 
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